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Filipe Nyusi é “Figura do Ano” para 
Africa Oil & Power

Sobre o DDR, bispo anglicano apela:

Nhongo deve prescindir 
matança à civis

elton da Graça 

O décimo primeiro bispo da igreja anglicana em Mo-
çambique, Dom Carlos Matsinhe diz ser lamentável o 
comportamento do líder da Junta Militar Mariano Nhon-
go por estar a ceifar vidas humanas e destruindo bens, 
situação que acarreta custos inestimáveis para o país.

Entrevistado, no 
intervalo das 
conferências 
virtuais dos bis-
pos da África 

Austral, Dom Carlos Matsinhe 
foi peremptório: a Junta deve 
se reconciliar e procurar outras 
plataformas de diálogo. O reve-
rendo nomeou que em Moçam-
bique está presente o represen-
tante das Nações Unidas, Mirko 
Marizone, bem como uma pa-
nóplia de religiosos representa-
do tanto pelo Conselho Cristão 
como pelo conselho de religi-
ões, instrumentos úteis para a 
apresentação de sua reivindica-
ções. “ A posição de Nhongo de 
que não pode falar com os reli-
giosos é no meu ver extremista. 
Sabe, a igreja é uma instituição 
imparcial onde os interesses da 
paz estão em primeiro lugar, e 
não faz sentido que ele não acei-
te a participação da igreja no 
diálogo da paz que vai propiciar 
o regresso da acalmia e sossego 
para o povo moçambicano”-
-explicou Dom Carlos Matsinhe 
acrescentando que urge sinergia 
a todos níveis da sociedade para 
permitir que a Junta Militar da 
RENAMO se alie aos esforços 
da desmilitarização, desmobi-

lização e reintegração dos ho-
mens residuais da RENAMO 
ao seu ver um bom caminho que 
vai abrir caminho de uma nova 
vida daqueles moçambicanos

O bispo Dom Matsinhe diz 
ainda que Nhongo e seus alia-
dos tem uma oportunidade de 
abraçar uma nova vida através 
de projectos e o valor alocado 
pelo governo e parceiros acei-
tando os ditames do DDR, reco-
nhecendo as estruturas do poder 
e não só. Quem está nas matas 
não fica bem, o fundamental é 
regressar a vida social e abraçar 
projectos que permitam o seu 
desenvolvimento económico 
através de renda para si e seus 
próximos. Outrossim, ainda se-
gundo o reverendo Matsinhe a 
reintegração valeu a pena por-
que fez com que os homens 

abandonassem a vida armada e 
regressassem a civil, agregando 
um valor acrescentado um valor 
às suas famílias e civis. Apela-
mos a consciência ao senhor 
Nhongo para parar de matar as 
pessoas. O DDR é um processo 
bastante célere que apreciamos, 
tem uma implementação de lou-
var, é um bom caminho e sinal 
de pacificação de Moçambique, 
garantindo a vida de produção.

Terrorismo deve acabar

Num outro desenvolvimen-
to, o bispo Carlos Matsinhe 
salienta que o terrorismo em 
Cabo Delgado que fez mais de 
1000 mortos e cerca de 210.000 
deslocados não tem razão de ser 
sendo que há necessidade de 
travar por todas vias aquela cha-
cina. Matsinhe que participou 
na reunião virtual de todo bis-
pos de África Austral na última 
quinta-feira que manifestaram 
preocupação sobre a questão da 
paz, defende que a unidade dos 
países do SADC pode ser uma 
das saídas para o fim dos ata-
ques terroristas. “Moçambique 
precisa ter apoio dos outros. Os 
países da SADC porque podem 
ser um acto de partida para ac-
tos em bloco, podem perder 
tudo. Quando digo tudo refiro 
as independências conquistadas 
com sacrifício. “O reverendo 
aclarou ainda que a guerra de 
Cabo Delgado não é do cunho 
religioso sustentando que esta 
emana de um aproveitamento.

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyus, foi 
eleito a “Figura do Ano” de África em 2020 pela Africa Oil & 
Power. A escolha do estadista moçambicano é o reconhecimen-
to da sua capacidade de liderança e de pensamento inovador 
no sector de energia global, juntando-se a um clube exclusivo 
no que diz respeito à liderança energética africana. Os ven-
cedores anteriores do prémio “Figura do Ano” incluem S.E. 
o Presidente do Senegal Macky Sall em 2019 e S.E. Moham-
med Sanusi Barkindo, Secretário-Geral da OPEP, em 2018. 

Segundo o comu-
nicado daquela 
o rg a n i z a ç ã o , 
distribuído esta 
q u a r t a - f e i r a , 

o Presidente Nyusi tem es-
tado à frente dos muitos su-
cessos recentes do sector da 
energia de Moçambique, in-
cluindo vários projectos de 
gás multi-bilionários que es-
tão agora a ser desenvolvidos.

Estes projectos de gás na-
tural- diz a organização, na sua 
globalidade, representam mais 
de três vezes o PIB actual do 
país, com o projecto Rovuma 
LNG da Exxon avaliado em 
US$23,9 mil milhões; o projec-
to de gás da Total avaliado em 
US$23 mil milhões; e o pro-
jecto Coral FLNG de US$4,7 
mil milhões, que se espera que 
entre em produção já em 2022.

“Filipe Nyusi assumiu a ta-
refa de criar um ambiente favo-
rável na indústria energética e 
na economia em geral que abriu 
o caminho para os negócios 
extraordinários de energia de 
que Moçambique actualmente 
desfruta”, disse Jude Kearney, 
ex-secretário assistente adjunto 
para as Indústrias de Serviços 
e Finanças no Departamento 
de Comércio dos EUA durante 
a administração Clinton e actu-
almente presidente da Kearney 
Africa Advisors. “Não consigo 
pensar em nenhum indivíduo 
mais merecedor no espaço ener-
gético africano a quem conce-
der este prémio. Moçambique 
tem um futuro brilhante à sua 
frente, à medida que os projec-
tos internacionais de gás im-
pulsionam novo crescimento, 
criação de emprego, desenvol-
vimento económico e prospe-
ridade,” acrescentou Kearney.

O presidente Nyusi não 
só foi fundamental nos negó-
cios, como também ajudou 
a pôr o foco na capacitação 
nacional e garantiu que es-
tes projectos reservassem gás 
natural para uso doméstico, 
colocando o país no caminho 
da diversificação económi-
ca e da segurança energética.

“O Presidente Filipe Nyusi 

tem trabalhado arduamente para 
criar um ambiente que garanta 
que uma forte indústria de gás 
irá criar empregos, impulsionar 
o empreendedorismo, proteger 
o nosso ambiente, diversificar a 
nossa economia para o benefí-
cio de todos os cidadãos e gerar 
receitas fundamentais para o go-
verno. O Presidente fez do sec-
tor da energia uma componente 
crucial do bem-estar económico 
de Moçambique”, disse Florival 
Mucave, CEO da Câmara de 
Petróleo e Gás de Moçambique.

“ Presidente Filipe Nyusi 
levou Moçambique desde um 
lugar de relativa obscuridade 
nos mercados de energia, para 
uma posição de liderança na 
indústria global de gás natural,” 
disse Renée Montez-Avinir, Di-
rectora Geral da AOP. “A sua 
liderança foi fundamental para 
concretizar esses mega-projetos 
de gás natural, proporcionando 
uma vital segurança de investi-
mento para fechar vários negó-
cios multi-bilionários. Não há 
dúvida de que estes projectos 
de gás natural vão transformar 
Moçambique, trazendo pro-
gresso e prosperidade a todo o 
país e colocando Moçambique 
na vanguarda de uma revolução 
do gás natural à escala global”, 
acrescentou Montez-Avinir.

No cargo desde 2015, Nyu-
si empreendeu uma agressi-
va campanha anticorrupção; 
continuou a liderar o país em 
paz; e conduziu com sucesso 
a nação através de desafios in-
críveis, incluindo o Ciclone 
Tropical Idai que atingiu Mo-
çambique em 2019 e as conse-
quências económicas apresen-
tadas pela COVID-19 este ano.

De facto, com a chegada 
da COVID-19 a África, o Pre-
sidente Nyusi tomou medidas 
imediatas para salvaguardar os 
moçambicanos e o desenvolvi-
mento futuro, implementando o 
confinamento e outras medidas 
de segurança no país, e estabe-
lecendo medidas fiscais para 
ajudar os moçambicanos. As 
suas rápidas acções achataram 
a curva em Moçambique e per-
mitiram que o país continuasse a 

fazer negócios mesmo com ou- tros países do mundo fechados.

O Presidente Nyusi procu-
rou continuamente defender as 
comunidades moçambicanas, 
especialmente através da pro-
tecção dos residentes de Cabo 
Delgado e da garantia de que 
os projectos de gás natural irão 
beneficiar directamente estas 
comunidades. O seu enquadra-
mento de promoção do aumen-
to da segurança, bem como de 
cooperação com empresas in-
ternacionais como a Total para 
melhorar a segurança na região, 
irá conduzir à paz e a um reno-
vado desenvolvimento econó-
mico para os moçambicanos.
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Segundo Tomás Vieira

Eurodepudado fertilizou 
opinião europeia

União europeia abre janela 
esperança para Moçambique

luÍs CuMBe

O apelo do eu-
rodeputado, 
Paulo Rangel, 
ao apoio da 
União Euro-

peia nos esforços de combate ao 
terrorísmo em Cabo Delgado, foi 
descrito como decisivo, com re-
percussões inernacionais, numa 
mensagem carregada de haver to-
tal silêncio da comunidade inter-
nacional perante o terrorrismo em 
Moçambique. O jornalista e ana-
lista político, Tomás Vieira Mário, 
falando ao ZAMBEZE considera 
a intervenção do deputado portu-
guês de feliz e oportuna, na medi-
da em que pôde fertilizar o terreno 
europeu para a chegada do pedido 
oficial do Governo de Moçambi-
que de apoio da União Europeia.

O Governo moçambicano 
solicitou oficialmente apoio da 
União Europeia em logística e 
treinamento especializado, para 
reforçar a resposta militar no 
combate ao terrorrismo em Cabo 
Delgado. O pedido do Governo 
acontece momentos após apelo 
urgente da União Europia feito 
pelo eurodeputado, Paulo Rangel.

Intervenção de Paulo Rangel

“Há neste momento um drama 
humanitário terrível no norte de 
Moçambique, na província de Cabo 
Delgado, há já mais de 1500 mortos, 
há centenas de milhares de desloca-
dos, há terrorrísmo nas aldeias e nas 
vilas de Moçambique”, lamentou o 
deputado português Paulo Rangel.

Vieria Mário anota que em-
bora o pedido do Governo tenha 
sido levado a mais alta instância 
da União Europeia,  antes a inter-
venção do eurodeputado teria sido 
muito incisiva na medida que fez 

perceber que o conflito que ocorre 
em Moçambique tem dimensões 
que ultrapassam as capacidades do 
país, o que apela para uma interven-
ção da comunidade internacional.

“Em termos de oportunidade 
calhou bem porque antecedeu o 
próprio pedido formal do Gover-
no de Moçambique, encontrou 
a opinião pública da Uniào Eu-
ropeia já formada. O pedido do 
Governo não caiu como surpreesa 
porque já havia sido feito no par-
lamento europeiu uma abordagem 
do assunto”, considerou Vieira.

Há provas de que se trata de 
ligações ao Daesh

O deputado Paula Rangel, na 
sua intervenção fez sublinhar tartar-
-se de uma ofensiva  claramente 
inspirada no jihadismo islâmico, 
no extremismo, e com ligações 
comprovadas ao Daesh, como 
também fez notar se estar perante 
um problema político e religioso, 
não obstante o governo moçam-
bicano tenha outra interpretação 
diferente e dissassociado a funda-
mentações religiosas, o que leva 
a apelidar de terroiristas apenas, 

“…é uma ofensiva claraman-
te inspirada no jihadismo islâmi-
co, com ligações já comprova-

das ao Daesh”, concluiu Rangel
Vários estudos foram leva-

dos a cabo para entender o fe-
nómeno no terreno. Os estudos 
alertaram de forma recorrente ao 
país sobre a extensão deste flage-
lo dos grupos do Daesh (discór-
dia) e da Al- Qaeda (organização 
fundada por Osama bin Laden).

Destaca-se, entre outros estu-
dos o relatório da ONU, que serviu 
de pré-conselho para Moçambique 
tomar medidas atempadas e con-
tornar cenários do terrorismo em 
Cabo Delgado, na medida em que 
o relatório explica de forma incisi-
va a transição dos líderes e o apoio.

Para Vieira Mário todos os 
qualitficativos ideológicos do de-
putado europeu, Paulo Rangel, ex-
primem a acomodação do Grupo 
Parlamentar Popular (GPP), que 
é de base cristã, dominados com 
uma carga ideológica ant-islão.

Vieira Mário indica que é pre-
ciso olhar-se para as convicções 
do eurodeputado como uma críti-
ca e não se levar à letra, uma vez 
exprime uma posição ideológica 
de um grupo parlamentar da direi-
ta, cristã, que geralmente entram 
em confrontação nessa linguagem.

A linguagem oficial do Go-
verno moçambicano, de acor-
do com Vieira Mário desasso-
cia o terrorismo à convicção 
Islãmica, considerando apenas ha-
ver terrorrismo em Cabdo Delgado.

“Trata-se de uma designação 
que reflecte posição ideológica de 
um grupo parlamentar europeu, e 
não coincide com designação ofi-
cial do Governo moçambicano, 
não os temos como grupo Jihadista 
mas como uma guerra terrorista”

O Governo moçambicano quer 
apoio em termos de treino militar e 
logístico, transporte, comunicaões 
das nossa forças. Ou seja, o Gover-
no coloca de fora o apoio militar di-
recto, ou trazer alguma força militar

Luta contra terrorismo

No dia 17 de Setembro, o Parlamento Europeu debateu 
e aprovou uma resolução que deixa em aberto a possibili-
dade de uma negociação de colaboração com Moçambique 
sobre vários temas de interesse, dando um destaque impor-
tante à colaboração na luta  contra o terrorismo que sofre a 
província de Cabo Delgado, bem como o apoio humanitário 
aos cidadãos que tiveram  que fugir  e se refugiar em locais  
mais seguros, que perderam tudo e sofrem  um verdadei-
ro  drama, bem como outros pontos  de relevante interesse.

Por outro lado, 
deplora o uso de 
forças de segu-
rança privada, 
mercenários, que 

aumentam o custo económico 
para o país e operam sem controlo 
internacional, entre outras suges-
tões importantes, como o forta-
lecimento e desenvolvimento da 
democracia, os direitos huma-
nos, o combate a corrupção, etc.

Uma vez aprovada a reso-
lução, a Ministra dos Negócios 
Estrangeiros, Verónica Macamo, 
dirigiu uma carta a Josep Borrell, 
Alto Representante da União Eu-
ropeia para os negócios Estran-
geiros e a Politica de Segurança, 
solicitando apoio para treinar e 
preparar pessoal militar especia-
lizado na luta contra o terrorismo 
e a insurgência, bem como equi-
pamentos  e capacitação técni-
ca, entre outras possibilidades.

É importante realçar que a 
União Europeia é um actor mui-
to relevante contra o terroris-
mo em vários países africanos 
e especialmente no Sahel, onde 
há vários anos colabora com 
seis países que sofrem ataques 
terroristas indiscriminados per-
manentes com acções como as 
que estão a ser desenvolvidas 
na província de Cabo Delgado.

O programa de cooperação 
antiterrorista, financiado e apoia-
do pela União Europeia, actua 
em conjunto com os governos e 
as forças de segurança e defensa 
do Senegal, Mauritania, Burkina 

Faso, Mali, Chade e Níger, atra-
vés do projecto GARSI-SAHEL, 
que foi posto em marcha em 
Março de 2017  e está tendo re-
sultados positivos na luta contra o 
terrorismo e outras acções crimi-
nosas utilizadas por os terroristas.

Este projecto europeu em 
que participam Espanha, Fran-
ça, Itália e Portugal, é dirigido 
pela Guarda Civil espanho-
la, na pessoa de um General 
de Divisão do referido órgão.

Um dos principais objecti-
vos deste projecto é organizar e 
preparar unidades especializadas 
de 120/150 militares, que sejam 
seleccionados, treinados, tecni-
camente  preparados e equipa-
dos com materiais actuais para 
o combate ao terrorismo, além 
de reunir unidades de polícia 
judiciária, inteligência e logísti-
ca, que torna as unidades auto-
-suficientes na execução de suas 
acções e ainda envolvem unida-
des sanitárias. Além disso, suas 
acções também são dirigidas 
contra o tráfico de drogas, tráfico 
de pessoas, tráfico de armas, que 
geralmente são tráficos ilícitos e 
criminosos usados por os terroris-
tas para ajudar seu financiamento

Não podemos deixar de men-
cionar a importância dos serviços 
de informação, neste cenário de 
terrorismo, que devem ser fortale-
cidos e preparados para o futuro 
que está chegando. Eles são, sem 
dúvida, uma instituição essen-
cial, para que não está prepara-
da para esta situação imprevista 

Luta contra terrorismo

União europeia abre janela esperança para
Moçambique

No dia 17 de Setembro, o Parlamento Europeu debateu e aprovou uma resolução que deixa 
em aberto a possibilidade de uma negociação de colaboração com Moçambique sobre vários
temas de interesse, dando um destaque importante à colaboração na luta contra o terrorismo 
que sofre a província de Cabo Delgado, bem como o apoio humanitário aos cidadãos que 
tiveram que fugir e se refugiar em locais mais seguros, que perderam tudo e sofrem um 
verdadeiro drama, bem como outros pontos de relevante interesse.

Por outro lado, deplora o uso de forças de segurança privada, mercenários, que aumentam o
custo económico para o país e operam sem controlo internacional, entre outras sugestões 
importantes, como o fortalecimento e desenvolvimento da democracia, os direitos humanos, o 
combate a corrupção, etc.

Uma vez aprovada a resolução, a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Verónica Macamo, 
dirigiu uma carta a Josep Borrell, Alto Representante da União Europeia para os negócios
Estrangeiros e a Politica de Segurança, solicitando apoio para treinar e preparar pessoal militar 
especializado na luta contra o terrorismo e a insurgência, bem como equipamentos e
capacitação técnica, entre outras possibilidades.

É importante realçar que a União Europeia é um actor muito relevante contra o terrorismo em 
vários países africanos e especialmente no Sahel, onde há vários anos colabora com seis 
países que sofrem ataques terroristas indiscriminados permanentes com acções como as que 
estão a ser desenvolvidas na província de Cabo Delgado.

O programa de cooperação antiterrorista, financiado e apoiado pela União Europeia, actua em 
conjunto com os governos e as forças de segurança e defensa do Senegal, Mauritania, Burkina 
Faso, Mali, Chade e Níger, através do projecto GARSI-SAHEL, que foi posto em marcha em 
Março de 2017 e está tendo resultados positivos na luta contra o terrorismo e outras acções
criminosas utilizadas por os terroristas.

Este projecto europeu em que participam Espanha, França, Itália e Portugal, é dirigido pela 
Guarda Civil espanhola, na pessoa de um General de Divisão do referido órgão.

de terrorismo islâmico. Devem 
fazer um esforço significativo e 
tomar decisões para poder dar 
uma resposta eficiente e solicitar 
a cooperação de especialistas que 
possam contribuir com técnicas 
e experiências acumuladas ao 
longo de muitos anos de contra 

terrorismo em outros países com 
características semelhantes às 
que vivemos em Moçambique.

Ao contrário dos grupos de 
mercenários, que logicamente um 
dia regressarão aos seus países de 
origem, estas unidades estarão 
sempre ao serviço do país, visto 

que fazem  parte das nossas for-
ças de segurança e defesa. Além 
disso, possivelmente com o cus-
to de um mês dos grupos mer-
cenários, uma unidade poderia 
ser constituída e equipada,   que 
duraria ao longo do tempo em 
defesa da nossa paz e unidade.
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Situação difícil mas possível, é a convicção das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) estacionadas no Teatro Opera-
cional Norte, para defender o Estado contra a agressão ter-
rorista imposta pelo grupo terrorista Al-shabab desde 2017. 
Nos distritos nortenhos da província de Cabo Delgado é 
praticamente impossível circular livremente por via terres-
tre. As populações vivem num clima de incerteza. A guer-
ra e o terror não são imaginação, são uma realidade dura. 

Os terroristas 
são nacio-
nais e alguns 
dos quais vi-
vem em pe-

quenos acampamentos o que 
quer dizer que não tem local 
fixo. Mas numa localização 
geográfica podemos dizer que 
os terroristas têm estado em 
maior evidência nos distritos 
de Muidumbe, Mocímboa da 
Praia, Macomia, Quissanga”, 
refere o comandante-geral 
da PRM, Bernardino Rafael.

As dificuldades e exi-
guidade dos meios das nos-
sas FDS são evidentes mas 
há necessidade de defender 
as populações e o Estado, 
com os meios existentes.

“Acima de tudo nos leva 
para aquilo que é a existência 
da função pública, o bem-estar 
dos moçambicanos, a segu-
rança dos moçambicanos e a 

justiça. São três pressupostos 
fundamentais que existem na 
administração pública. Nós 
da FDS somos impostos um 
imperativo constitucional 
sobre a PRM, para garantir 
esta coesão, unidade nacio-
nal, defesa da paz”, explicou 
Bernardino Rafael numa das 
visitas que efectuou aos ba-
talhões de polícia estacio-
nadas no distrito de Mueda.

Bernardino Rafael levou 
até as FDS uma palavra de 
apreço e de encorajamen-
to e acima de tudo o repto 
de que dias melhores virão  
para aqueles jovens, homens 
e mulheres que no a den-
tro a dentro defendem o país 
contra o inimigo comum. 

Uma das grandes difi-
culdades que as FDS en-
contram no terreno é au-
sência de ponto fixo dos 
terroristas. Eles mudam cons-

tantemente do local de actua-
ção para confundir as tropas.

“Quando se fala de base sí-
ria não é uma base estratégica. 
Síria é uma zona que tem mais 

ou menos uma área vasta. En-
tão, há aqueles que se chamam 
acampamentos. Não existe 
uma cidadela. Eles não vivem 

dessa maneira. Têm sítio ape-
nas para se posicionarem e 
depois se dispersam. Normal-
mente eles nem ficam nesse 
sítio ou ficam pouco tempo, 

normalmente um dia dois dias 
e vão para outro lado”, disse 
o comandante-geral da PRM.

 Mocímboa da praia é terra sem ninguém
A Vila da Mocímboa da 

Praia, o terceiro centro urbano 
mais importante da provín-
cia de Cabo Delgado é, neste 
momento, uma vila desértica. 
Não está nas mãos dos terro-
ristas, não vive nenhuma co-
munidade e nem as Forças de 

Defesa e Segurança (FDS) 
têm o seu controlo físico. 

A guerra contra o terro-
rismo em Cabo Delgado está 
longe de ser vencida. As For-
ças de Defesa e Segurança 
tem feito de tudo o que está ao 
seu alcance mas não está fá-

cil. Não é uma guerra perdida, 
mas é uma guerra muito difícil.

O Distrito de Mocímboa 
da Praia, com destaque para 
a sua sede distrital, é um dos 

pontos mais críticos. Des-
de o ataque terrorista à vila e 
principalmente para o porto 
local, o que precipitou a saí-
da da população e das FDS, a 
vila não voltou ser a mesma, 
diferentemente, por exemplo 
de Macomia em que popula-
ção regressou às suas casas.

O Comandante-Geral da 
Polícia, Bernardino Rafael diz 
que a não presença física na 
Vila de Mocímboa da Praia 
não signific que as FDS não 

Teatro Operacional Norte

Árdua tarefa de defender Estado

eGÍdio PláCido
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Governo de Quissanga 
trabalha em Metuge

Massacre de Xitaxi

Ordem era matar 
todos jovens

exercem controlo tanto da vila 
assim como do Porto local.

“A Vila de Mocímboa da 
Praia é desértica. Não está com 
os terroristas e não há nenhuma 
comunidade, nos arredores há 
circulação de terroristas. Nós 
temos controlado a vila den-
tro do nosso sistema de defe-
sa e segurança”, começou por 
referir Bernardino Rafael em 
conversa com o grupo de jorna-
listas que estiveram no Teatro 
Operacional Norte das FDS.

O Comandante-Geral da 
PRM esclareceu que neste 
momento, nenhuma vila ou 
povoação foram tomados pe-
los terroristas, existindo, sim, 
locais em que a população, 
por temer ataques, abandonou.

A fonte disse ainda que gra-
ças ao trabalho de controlo que 
as FDS vêm efectuando, foi 
possível a destruição, no mar, de 
um barco que transportava algo 
suspeito numa hora suspeita.

 “O Porto e a Vila de Mo-
címboa da Praia não estão nas 
mãos dos terroristas porque nós 
exercemos o controlo. Mas tam-
bém não estamos lá fisicamente 
no porto e na vila da Mocímboa 
da Praia. Não há nenhuma vila 
tomada como tal onde eles vi-
vem e exercem actividades. Há 
vilas que eles, por pressão de 
ataque a população se desloca-
ram dessas vilas tal como algu-
mas aldeias em que nós temos 
ao nível do nosso país”, disse.

Entretanto, Bernardino Ra-

fael diz ser muito prematuro 
marcar datas em que o estado 
possa voltar a ter o controlo 
da vila e de outras partes onde 
os terroristas estão em cons-
tante circulação, nos distritos 
de Muidumbe, Mocímboa da 
Praia, Macomia, Quissanga. 

“Todas as operações das 
FDS visam restabelecer a or-
dem, a segurança pública em 
todos aqueles locais onde a 

população se deslocou. Prazo 
como tal não podemos indicar, 
mas há um trabalho que esta-
mos a fazer. O nosso Coman-
dante em Chefe das FDS já nos 
deu a tarefa, o povo nos deu a 
tarefa de restabelecer a ordem e 
a segurança públicas. Estamos 
a fazer de tudo para chegarmos 
até onde podemos para salvar 
a vida das populações”, disse.

Crianças são vítimas da inocência
Num almoço que ofereceu 

às crianças deslocadas do Dis-
trito de Quissanga, no centro de 
Agrário de Namapala, Pemba-
-Metuge, o Comandante-Geral 
da Polícia, Bernardino Rafael, 
reiterou que as Forças de De-

fesa e Segurança tudo farão 
para que as crianças possam 
regressar junto com as famílias 
para as suas zonas de origem e 
continuarem com seus estudos.

Para Bernardino Rafael, 
aqueles que impõem a guerra 
e destruição devem repensar 
que as principais vítimas do 
horror são crianças e mulheres 
que não tem nenhuma culpa.

“As crianças são vítimas 

da inocência. Temos que pa-
rar de fazer guerra contra ino-
centes. Temos que ter lágri-
mas no canto do olho ao ver 
uma criança a sofrer”, disse

O distrito de Quissanga saiu 
temporariamente do mapa de 
Moçambique. Naquele pon-
to do país não há governo lo-
cal e nem há população. Na 
Vila sede circulam as Forças 
de Defesa e Segurança, mas 
segundo o administrador do 
distrito, Bartolomeu Muibo, 
não há condições de segurança 
para o regresso de quem fugiu 
por temer ataques terroristas.

“A situação de Quissanga 
é preocupante e também é cal-
ma de maneiras que na sede do 
distrito temos uma força mas 
ainda não está garantida a se-
gurança para todos regressar-
mos. Nenhuma instituição do 
Estado está a funcionar, todas 
estão cá (Metuge). Eu como 
administrador, o meu gover-
no funciona aqui em Metu-
ge”, lamentou o administrador.

Na sua fuga, Bartolomeu 
Muibo levou consigo a popula-

ção e faz a trajectória dos ata-
ques terroristas no seu distrito.

“A partir de Janeiro come-
çaram a intensificar as suas in-
cursões. Atacaram Bilibiza no 
dia 29 de Janeiro, no dia 03 de 

Fevereiro destruíram o posto de 
Mahate e em 25 de Março foi 
a destruição da sede de Quis-
sanga. A população começou a 
andar à deriva, os malfeitores 
continuaram a fazer as suas in-
cursões, daí que as populações 
começaram a sair do distrito. 
No dia 30 de Abril vieram mais 
vez com uma incursão para as 
aldeias e população saiu em 
massa. No dia 01 de Maio, a po-
pulação que veio em massa para 
Metuge foi acomodada em cinco 
centros”, disse o administrador.

A fonte revelou ain-
da que neste momento cer-
ca de 12 mil pessoas estão 
nos centros de acolhimento.

“Temos ainda populações  
nas aldeias que foram acolhi-
das por famílias substitutas, 
amigas ou arrendaram casas. 
E estas, somando, estamos 
com 39789 deslocados, dos 
21 mil são crianças”, conclui

Dia 07 de Abril de 2020, 
dia da Mulher Moçambicana, 
ficará eternamente marcado 
para a população da aldeia de 
Xitaxi, distrito de Muidumbe, 
província de Cabo Delgado. 
Nesta desta, entre as oito e nove 
horas pelo menos 56 jovens 
foram barbaramente assassi-
nados a tiros por militantes do 
grupo terrorista, com ligações 
ao Al-shabab. Na aldeia, mui-
tas mulheres são dadas como 
desaparecidas, algumas fo-
ram levadas pelos terroristas 
e outras fugiram mato a den-
tro e nunca mais foram vistas.

O massacre de Xitaxi é das 
histórias mais arrepiantes das 
incursões macabras dos ter-
roristas nos distritos da zona 
norte da província de Cabo 
Delgado. Cinquenta e seis (56) 
pessoas, que a sua culpa foi 
apenas de ter nascido, foram 
assassinadas simplesmente por 
serem jovens não alinhados ao 
terror. A imagem do que acon-
teceu em Mueda, em 1960, os 
terroristas atraíram a popula-
ção para de seguida descarre-
garem balas sobre os jovens.

Vicente Jone, de 56 anos 
de idade, perdeu o filho de 28 
anos no massacre, e contou 
com muita tristeza, ao grupo 
de jornalistas, que na sema-
na passada visitou os distritos 
de Palma, Mueda, Macomia, 
Montepuez e Pemba Metuge: 
no dia 7 de Abril, por volta das 
6:00 horas, quando chegaram 
a nossa aldeia, encontraram 
um jovem a quem pediram o 
telefone e mandaram-no co-
municar à população que havia 
reunião na aldeia. Conseguiu 
comunicar e o povo compreen-
deu. Saímos homens, mulher e 
crianças para a reunião na sede 
do Xitaxi. Quando chegaram 
mandaram dividir as pessoas. 
Mulheres foram a cozinha por-
que eles estavam com fome. 
Restaram apenas homens.

 Fizeram-me levantar fa-
lar com eles porque estava 

em frente. Levantei e parei 
entre dois homens. Eles de-
pois perguntaram quantas re-
ligiões existiam em Xitaxi.

Respondi que só temos Ca-
tólica e Assembleia de Deus e 
Muçulmanos. A partir daí divi-
diram-nos em grupos, segundo 
a religião de um de nós. Muçul-
manos foram para um lado, ca-
tólicos para outro e os restantes 
para o seu lado. Perguntaram 
se algum religioso tinha fica-
do de fora e respondi que não.

Mais tarde juntaram a todos 
no mesmo local. Depois man-
daram-me sentar no lugar dos 
católicos porque sou católico. 

Depois perguntaram a to-
dos os muçulmanos qual era 
o seu nome e de onde vinha. 
Cada um levantou, disse seu 
nome e rezou. E todos mu-
çulmanos fizeram o pedido 
dos terroristas. Aos restan-
tes não foi perguntado nada. 

Passada essa etapa man-
daram os velhos, crianças e 
mulheres para casa, restando 
apenas os jovens. Eu como 
sou velho também saí do lo-
cal. No entanto, pouco tempo 
depois ouvimos os tiros. To-
dos ali presentes foram mor-
tos, desde que fossem jovens.

Marcelino João, 30 anos de 
idade escapou a morte porque 
não era seu dia. Contou aos 
jornalistas que acompanhou 
a movimentação dos terro-
ristas na noite anterior, mas 
não estranhou porque traja-
vam do mesmo fardamento 
que o das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique.

“Minha casa é perto da 
estrada por isso ouviu a movi-
mentação deles durante a noite. 
No dia seguinte fui até a reu-
nião porque também queria ser 
ajudado como eles tinham pro-
metido na convocatória. Perdi 
meu tio no massacre. Eu estou 
vivo por instinto. Minutos an-
tes do início sai do local e um 
deles depois contou-me o que 
ia acontecer. Estou vivo por 
sorte, contou Marcelino João.

Sede distrital destruída pelos terroristas
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MatsaMbane Kuphane

Dívidas ocultas: Crimes de 
responsabilidade política (2)

Crimes de responsabilidade 
política, porquê?

São, em nossa opinião, os 
crimes cometidos contra a probi-
dade na administração do Estado. 
Crimes esses, que podem ser por 
deliberada omissão dolosa da, e 
na observação da lei. Abrange 
igualmente o não uso efectivo 
e procedimental e a omissão da 
responsabilidade e da autoridade, 
consignada nos termos constitu-
cionais e da lei, pelos titulares de 
cargos de Estado, administrativos 
e de funcionalidade pública. Es-
tes factos, carregam geralmente 
consigo, a omissão das respon-
sabilidades de decoro do cargo e 
da responsabilidade atribuída ou 
conferida legalmente. Do mesmo 
modo, este crime ocorre, quan-
do ocorrem acções deliberadas 
e infringentes, de inobservância 
procedimental e a práticas con-
trárias às prescrições legais. A 
permissividade e cumplicidade 
nestes actos, acresce e se junta o 
uso incompatível e inadequado 
do poder e da autoridade para 
expedir instruções, directivas 
e ordens expressamente con-
trárias e sem as formalidades, 
os  fundamentos e nem em con-
formidade e a  cobertura da lei.

Adversidades efectivas danosas  
contra legem

Estes actos, acima descritos, 
incorrem e resultam em explícitos 
actos de inobservância, de deso-
bediência à lei, de forma que sin-
tética e magnamente podem e de-
vem ser classificados como actos 
claros de improbidade de Estado, 
legal, política, financeira, admi-
nistrativa, moral e ética. Em actos 
desta natureza, a gestão do Esta-
do, exige dos titulares de cargos 
políticos de Estado e com respon-
sabilidades governativas e execu-

tivas um alto sentido de respon-
sabilidade funcional. Destes se 
espera que actuem com inteligên-
cia, razoabilidade, cometimento, 
contenção, economicidade, racio-
nalidade, impessoalidade, mora-
lidade e a eticicidade irrepreen-
sível, porque princípios magnos, 
sagrados e obrigatórios para os 
titulares de cargos de Estado e os 
públicos cometidos na transpa-
rência e boa administração. Quan-
do em desacordo e afronta a estes 
princípios gerais, se tornam em 
actos atentórios à boa administra-
ção, à soberania e à estabilidade 
política e económico-financeira 
do Estado, de forma e condu-
ta claramente omitiva, culposa, 
dolosa, ilícita e inconstitucional.

Dolosidade, ilicitude e a 
culpabilidade  

No caso destas “Dívidas Ocul-
tas”, até prova contrária, sugerem 
terem havido actos expressamen-
te dolosos na contracção e na con-
tratação delas, com características 
duvidosas e injustificadas. Os 
eventos e as acções contractivas 
destes créditos devem ser clarifi-
cadas, (1) as motivações financei-
ras e as  económico-politicas; (2)  
o versíonismo probabilístico -jus-
tificativo destes créditos; (3) as 
versões analítico – investigativas 
e projectivas  das reais razões indi-
ciárias da iniciativa da contração 
destas dívidas (créditos) ocultos.

As modalidades administra-
tivo–procedimentais destas dívi-
das, terão sido legais, rigorosas, 
transparentes e probas? Será que 
as violações, as faltas, as trans-
gressões e as motivações cívico– 
políticas desta contracção são 
evidentes? Foi verificada a legiti-
midade, a economicidade, vanta-
gem e a eficiência destes créditos 
ocultos no processo de contrac-
ção delas (as dívidas ocultas)?

Ao abordar e se questionar o 
processo em volta destas “dívidas 
ocultas”, se levantam em qual-
quer pessoa de um sendo normal 
muitas perguntas de natureza 
técnica– funcional. Estas dívidas 
se concretizaram a partir de um 
objectivo (fim) á elas destina-
das, com um circuito claramente 
definido. Isto, desde a instrução 
para o seu concepcionamento, o 
ordenar a que se proceda ao seu 
empenho, para depois das etapas 
anteriores se conceder a autori-
zação da/para a sua contracção/
contratação. Após a a concretiza-
ção de todo o processo creditício, 
a quem coube essa responsabi-
lidade. Indo ao concreto, quem 
terá sido  o instrutor, ordenador, 
autorizador para este processo 
todo ? Quem possui a compe-
tência legal para o empenhamen-
to de dívidas deste montante?

 

Apreciações concepcionistas 
ético-morais 

Eduardo Augusto Eias 
(2002) escreve: “O termo “cor-
rupção” (…) vem do latim, cor-
ruptio e que, segundo Aristóte-
les, é a alteração do estado das 
coisas, a modificação, o desvio 
de conteúdo. (…) Ao levarmos 
(…) para o âmbito das relações 
humanas (…) a corrupção asso-
cia-se directamente à ideia de 
desvirtuamento do Homem, à 
ideia de decadência moral e es-
piritual. (…) a corrupção na sua 
concepção, é o apodrecimento, 
o estrago e a desnaturação “, isto 
segundo o Dr Cândido de Fi-
gueiredo no “Grande Dicionário 
da Língua Portuguesa, 23 ª Edi-
ção”. Por seu lado, o Professor 
Alves da Rocha, explica que a 
corrupção “É o uso ilegal e abu-
sivo de cargos de poder públi-

cos e das suas posições em be-
nefício próprio (ou de grupo).”.

Numa outra perspectiva, 
rebuscamos na Bíblia, Mala-
quias 3: 8-9, que se lê: “Pode 
um homem roubar a Deus (ao 
Estado?). Contudo vocês estão 
roubando. E ainda perguntam, 
“como é que te roubámos”. Tra-
gam o dízimo todo ao depósito 
do templo, para que haja alimen-
to em minha casa (País)”. Isto, 
considerando as justificações e 
justificativas alegatórias de “co-
loramento” de legalidade deste 
processo, por alguns na nossa 
sociedade. Nesta senda, vale 
aqui buscar o rei Salomão (que 
em algum momento) notando 
os apetites insaciáveis de alguns 
afirmou: “O mero amante da pra-
ta, não se fartará da prata, nem o 
amante da opulência e da renda. 
Também isto é vaidade (corrup-
ção)” isto em Eclesiastes 5 : 10.

Das referências acima, fica 
provado que os amantes da pra-
ta, tem o seu interesse primário 
no enriquecimento. Aí, e por aí, 
se tornam vulneráveis á todo o 
tipo de perversões, imoralidades, 
ilegalidades, fraudes, embustes, 
mal versões, desvios, roubos, 
desvirtuamentos e até á traição, 
por efeito e resultado da gula fi-
nanceira. (vide Timóteo 6: 10). A 
Bíblia recomenda e alerta sobre 
“o poder enganoso das riquezas” 
(Mateus 13: 22). Recomenda 
a honestidade (Hebreus 6:10).

Operação de crédito (dívidas 
ocultas) 

É sabido que uma operação 
de crédito (de endividamento), 
é um compromisso financeiro 
assumido em fundamento e ra-
zão de empenhamento de mú-

tuo (qualquer tipo de crédito/
empréstimo), emissão de títulos 
de dívida e de outros derivativos 
financeiros), que implicam da 
parte do contratante, a assunção, 
reconhecimento e a confissão 
legal de dívida pelo contraente. 
Porém, esperando-se que o seja 
com a devida, competente, ade-
quada autorização e expressa 
com cobertura legislativa eficaz 
e incontestável. É sempre desejá-
vel que num empenho creditício, 
se tenha de forma técnico – eco-
nómica e financeira, hajam sido 
verificadas, avaliadas e equa-
cionadas, as causas, projecções 
e as demonstrações de conve-
niência e de viabilidade, assim 
como da imprescindibilidade 
e da conformidade legislativa 
e constitucional para o efeito.

Avaliações creditícias legais

Para estes actos de contrata-
ção de créditos (dívidas, emprés-
timos, etc ), está legislativamente 
previsto a procedimentalidade 
legislativa. Aqui, o Tribunal Ad-
ministrativo, tem a função de ve-
rificar estes empenhos creditício 
– financeiros, se esperando deste, 
a emissão e a reacção manifes-
tativa e avaliativa apreciativa, 
por via de emissão de pareceres 
prévios analíticos se tais créditos 
são passíveis de assunção legal, 
moderada, convincente e con-
veniente aos superiores interes-
ses do Estado. No caso, de igual 
modo, se avalia se o empenha-
mento de eventual crédito, é le-
galmente conforme a lei e se não 
pode vir a afectar grave e severa-
mente o Erário público (parcela 
do património público de valor e 
expressão de valor económico – 
financeiro, além de outros bens 
residuais de valor económico).

Quinta-feira, 31 de Setembro de 20206 |  zambeze  



zambeze  | 7| oPinião |

AlmAdinA Sheikh Aminuddin Mohamad

Decorrente da 
e c l o s ã o  d a 
pandemia do 
C O V I D - 1 9 
o  M u n d o 

está a atravessar momentos 
difíceis, caracterizados pelos 
mais diversos fenómenos. 

 Por exemplo, muitas 
empresas por esse Mundo 
fora, desde às micro, médias, 
grandes ,  e  até  mesmo às 
multinacionais, atravessam 
imensas dificuldades, estando 
muitas delas na iminência, 
ou mesmo na bancarrota.

S ó  e m  Mo ç a mbi qu e ,  e 
segundo a comunicação social, 
cerca de 80.000 empresas 
declararam falência. O sector 
industrial está moribundo e 
à procura de financiamentos 
que permitam o seu auto-
resgate, e consequentemente 
minimizar a situação lastimosa 
em que  os  t raba lhadores 
moçambicanos se encontram, 
muitos deles dispensados e 
sem meios para continuarem 
a sustentar as suas famílias.

O dinheiro escasseia, pelo 
que as pessoas vêem-se na 
c ont i n g ê n c i a  d e  re du z i r 
d e s p e s a s  e  e c o n o m i z a r 
o  máximo que  puderem.

Até mesmo os países ricos, os 
do chamado I Mundo, também 
sofreram de forma gravosa os 
efeitos da pandemia, mas como 
dispunham de substanciais 
reservas monetárias, tal lhes 
permitiu injectar capital nas 
suas empresas, resgatando-as 
assim da situação de falência. 

Mas o que dizer dos países 
pobres,  os do III Mundo? 
Estes não têm onde recorrer 
s e n ã o  a c e i t a r  a  a j u d a 
muito cara, convenhamos, 
dos países desenvolvidos.

Quer parecer que os tempos 
das vacas gordas já lá vão, 
te mp o s  e ss e s  e m  qu e  o s 
negócios fluíam e prosperavam, 
e os operadores comerciais não 
tinham mãos a medir, de tal 
forma que não só estendiam 
o horário de funcionamento 
dos seus estabelecimentos, 
como se viam inibidos de 
fechá-los até mesmo em dias 
auspiciosos ,  preocupados 
que estavam em avolumar 
as  suas  contas  bancár ias .

Nos dias que correm, o 
panorama comum à maioria 
d a s  e mpre s a s  é  a  q u a s e 
inactividade, quer se trate 
de comércio ou indústria. 
Pouco se produz e pouco se 
vende, parecendo até que a 
árvore de dinheiro morreu. 

Nos bons tempos em que 
o comércio era próspero, 
tempos em que a actividade, 
seja a comercial ou a industrial 
era punjante, as mesquitas 
a n d a v a m  a b a n d o n a d a s . 
S ó  l á  s e  e n c o n t r a v a  o 
“Muadhin” (pessoa que faz 
o chamamento à oração). Os 
“Swafs” (filas das orações) 
eram pequenos e o Swalaat 
(ora¬ção) era observado em 
apenas alguns minutos, já 
que ninguém tinha tempo.

Não havia tempo para a 
observância do Swalaat em 
congregação, pois achavam 
que não se podia abandonar 
o estabelecimento, já que a 
preocupação era guarnecer o 
caixa e os valores conseguidos.

N a  s i t u a ç ã o  a c t u a l 
caracterizada pele recessão 
global, os comerciantes e os 
empresários sentem os efeitos 
nefastos da pandemia, tendo 
pela frente enormes desafios.

As portas das mesquitas 

sempre estiveram abertas, 
mas mesmo assim pouca gente 
para elas se dirigia. De facto 
muita coisa mudou. Chegou o 
COVID-19 em que até mesmo 
as portas das mesquitas ficaram 
encerradas devido ao estado de 
emergência decretado, e aí os 
poucos que as frequentavam 
sentiram-se lesados ficando 
com muitas saudades dos 
bons dias passados, bem como 
das congregações que não 
só proporcionavam algum 
refrescamento espiritual como 
também reforçavam a fé. Quanto 
aos que pouco se davam tempo 
para frequentar as mesquitas e 
por isso eventualmente tivessem 
as suas consciências pesadas, 
presumivelmente se sentissem 
sat is fe itos  já  que t inham 
uma desculpa – o estado de 
emergência e o confinamento 
– para continuarem a abster-se 
de se dirigirem às mesquitas.

De facto o COVID-19 tornou 
a vida dificílima a muitos 
empresários e comerciantes, 
pois à medida que o tempo ia 
passando a situação agravava-se 
ainda mais, com os fornecedores 
a exigirem de forma constante 
os pagamentos das mercadorias 
e bens fornecidos, e enfim 
todos sentindo na pele os 
efeitos infaustos da pandemia.

Não há onde possamos 
ir, ninguém está disponível 
para nos ajudar, e ninguém 
está para ouvir as nossas 
lamúrias e histórias tristes.

Muitos já se aperceberam da 
realidade, e agora começam a dar 
valor ao Adhaan (chamamento 
à oração), já conhecem a rota 
para a mesquita. Já sabem 
fazer duã (prece) para que os 
velhos bons tempos voltem e 
o negócio refloresça. Já fazem 

muitos duãs, pois acham que têm 
muitas responsabilidades, muitas 
bocas para alimentar, e um certo 
padrão de vida a manter. Agora 
chegou algum alívio nas medidas 
restritivas, já passaram todos 
esses dias e meses, mas talvez 
alguns de entre nós se esquecem 
de quem é o verdadeiro Provedor 
e Responsável por nos prover os 
alimentos de que necessitamos. 
Muitas vezes esquecemo-nos de 
quem é o ar que respiramos, ar 
esse disponível de forma gratuita.  

Para tal devemos perguntar 
aos infectados com o COVID-19, 
que na aflição tentam buscar o ar 
de que necessitam para respirar, 
estando prontos a pagar avultadas 
somas pelo ar proporcionado 
p o r  u m  v e n t i l a d o r .

Diz-se que o sofrimento de 
alguns é tempo de bonança 
para outros, pois agora alguns 
hospitais e clínicas estão a 
acumular enormes ganhos 
no tratamento do Corona 
Vírus, e até mesmo nos testes.

Só agora achamos necessário 
mudar a nossa forma de estar 
e de ser, e voltarmo-nos para 
Deus quando sentimos que 
estamos em dificuldade, e 
ameaçados de perder as nossas 
vidas, as nossas riquezas, etc.

É importante saber que 
tudo o que enfrentamos de 
bem ou de mal vem da parte 
de Deus. Portanto, quando 
estivermos nos bons momentos 
d e v e m o - n o s  r e c o r d a r  e 
agradecer à Deus e também 
atribuir-Lhe sempre o mérito 
por nos ter facilitado a vida.

Ne s t a  j or na d a  d a  v i d a 
encaramos uma das duas 
situações: ou algo de bom nos 
acontece e nesse caso devemos 
estar gratos à Deus por tal 
bênção, ou então algo de mal 

nos acontece e aí devemos ter 
paciência e fé. Nos dois casos o 
crente é recompensado por Deus. 

E s t a  é  a  f ó r m u l a 
p a r a  u m a  v i d a  f e l i z .

Portanto, nestes tempos difíceis 
devemos saber que Deus observa-
nos de forma constante, à espera 
que nos voltemos para Ele.

Saibamos que Ele está sempre 
disposto a ouvir-nos, aliás Ele é o 
nosso “Último Reduto“, o nosso 
Único Amigo” que escutará 
as nossas aflições, não só uma 
vez, mas de forma constante. 
Ele nunca se cansa de nós por 
Lhe estarmos a pedir, e sem 
dúvidas Ele é o Único que pode 
remover qualquer aflição que 
estejamos a enfrentar. Ninguém 
mais fora d’Ele pode fazer isso.

Tu d o  o  q u e  q u e re m o s 
encontraremos somente junto 
d’Ele, e por isso interroguemo-
nos sobre as razões porque O 
deixamos e procuramos soluções 
junto a  outros. Será que há 
alguma crise no Seu tesouro? Não!

“Quem é que criou os Céus e 
a Terra e nos envia água do céu, 
com a qual Ele faz brotar jardins 
cheios de beleza, (uma grande 
variedade de frutos) cujas árvores 
vós jamais poderíeis fazer brotar? 
Acaso há alguma divindade 
(comparável) com Deus? Não, 
mas a maioria deles não sabe”!   

Qur’án, Cap. 27, Vers. 60.
Então porque deixamos 

D e u s  e  v a m o s  pro c u r a r 
s o l u ç õ e s  f o r a  d ’ E l e ?

É necessário que tomemos 
todas as medidas de causa e 
efeito necessárias para nos 
precavermos, mas também 
devemos crer que sem a vontade 
de Deus nada disso pode ser 
nem efectivo nem funcional.

D e u s  c o n t i n u e  a 
p r o t e g e r - n o s .  A a a m i n !

A saída para a crise global 
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Muitos dos 
agentes 
d e 

fiscalização aplicam multas 
ilícitas que, infelizmente, 
são validados pela entidade 
legisladora, esta que tem o 
poder de decisão para anular 
uma sanção mal aplicada, 
mas não o faz, umas vezes 
por ignorância e outras 
vezes por negligência ou 
simples comodidade, uma 
vez que partem do princípio 
d e  qu e  o s  c on dutore s 
moçambicanos não têm 
o hábito de reclamar das 
multas que lhes são passadas. 
Quando isto acontece, as 

duas entidades, fiscalizadora 
e legisladora, estão, muitas 
vezes, a coarctar o direito 
de liberdade de trânsito 
que assiste aos cidadãos.

Quando nos aplicam multas 
ilegais, assiste-nos, como 
cidadãos, o direito de as 
não pagar. É por esta razão 
que, após aplicação de uma 
multa, está estabelecido na Lei 
um prazo para reclamação. 

Entendemos que talvez 
seja conveniente citar, para 
lembrar, alguns dos direitos 
constitucionais dos cidadãos, 
relacionados com o tema 
que estamos abordando. Os 
moçambicanos têm, entre 
outros, os seguintes direitos: 
poder legítimo de recusar 

ordens ilegais que violem os 
seus direitos; poder legítimo 
de apresentar  queixa e 
reclamações às autoridades 
competentes, para exigir o 
restabelecimento dos seus 
direitos violados, ou em 
defesa dos seus interesses; 
Os cidadãos têm ainda o 
direito de participar na 
governação do País, por 
exemplo: escrevendo cartas 
que exprimam as opiniões 
em relação a determinados 
a s s u nt o s  d e  i n t e r e s s e 
comum e publicá-las em 
jornais, rádio ou televisão;

criar grupos de pressão;
a p r e s e n t a r  p e t i ç õ e s 

exigindo a prestação de contas 
ao Governo ou denunciando 

quaisquer irregularidades.
Qualquer moçambicano 

que sinta que os seus direitos 
estão a ser violados pode enviar 
petições aos administradores 
ou ministros e, se estas 
entidades não responderem 
às  suas  sol ic itações ,  o 
cidadão pode ainda enviar 
a petição ao Presidente da 
Assembleia da República.

Estes direitos de reivindicar 
aquilo que é reto ou justo 
conforme à Lei, de que nos 
estamos a referir, não é 
nenhuma invenção nossa, 
até o manual mais simples de 
educação cívica se refere a eles. 

Portanto, é dever cívico 
reclamarmos das multas 
injustas e de outras ilegalidades 

que certos órgãos, com poderes 
atribuídos, cometem. Quando 
neste jornal semanalmente 
apres ent amos  a lgumas 
das nossas opiniões sobre 
assuntos de interesse comum 
relacionados com o ambiente 
rodoviár io,  ou quando 
denunciamos s ituações 
ilegais, estamos participando 
na governação do país.

Procedendo assim, estamos, 
certamente, contribuindo 
para o reforço dos direitos 
humanos e da democracia 
em Moçambique que, nos 
últimos tempos, tem sido 
vilipendiada, nomeadamente 
no nosso ambiente rodoviário.

.*DIRECTOR DA ESCLA DE 
CONDUÇÃO INTERNACIONAL

No ambiente rodoviário também 
há muitos atropelos aos direitos 

constitucionais dos cidadãos

CassaMo  LaLá* sobre o aMbiente rodoviário

Sobre o ambiente rodoviário

ZoomJosé MatlhoMbe
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Editorial
Olhar para Cabo 

Delgado com 
seriedade

dougLas MadjiLa

Estamos a falar de Guebuza, o genial atirador que apertou 
o gatilho há alguns anos e hoje os tiros lhe saem pela 
culatra. Este indivíduo é o mentor do famigerado G40 e 
hoje encontra-se em convalescença, padecendo de dores 
g-quanrentistas, feito um cachorro abandonado hume-

decendo da própria saliva cuspida ao ar enquanto Presidente da República. 

Quem diria que um dia pelas ‟dívidas ocultas” apontar-se-ia para a 
hospedagem da Procuradoria o nome de Armando Guebuza, caso inédito, 
fora de comum, a afilhada sem se quer pestanejar notificar o querido e 
idolatrado padrinho ao seu banco dos réus, caso para admitir que as coi-
sas mudam. Mudam mesmo, quando sem receios difundem-se notícias, 
ainda que falsas, sobre a possibilidade do grandioso rei do cachimbo da 
paz ser convocado a Londres para possíveis declarações atinentes ao seu 
crime governamental, é de facto tudo muito estranho aos nossos olhos, 
imagine-se então para o próprio Guebuza, e parece-lhe estar a ser um horror.

São audíveis os seus gritos queixando-se da perseguição que sofre, 
ainda que, incrivelmente, a Procuradoria de hoje seja da sua mentoria. 
Guebuza já fala em alto e bom-tom que esta baseia-se numa filosofia de 
perseguição política. Para Guebuza, a Procuradoria está numa missão de 
caça às bruxas e ele sente-se a bruxa principal, se não a única.Absurdo! 
Espanta-nos bastante que justamente este cidadão tenha essa impressão 
de uma Procuradoria que não só foi monumentada por ele, como também 
sempre teve orgulho dela, pelo menos enquanto Presidente da República.

Assiste-se um arranca rabos pela media entre Guebuza e Nyusi. Numa tese 
não exactamente acertada desses factos podemos concluir que deve ser essa a 
fonte da perseguição a que Guebuza se queixa e, se analisarmos ainda mais, 
diríamos que Guebuza só está bebendo do próprio veneno e, para o seu azar, 
carrega a infelicidade que Nyusi no então Governo de Guebuza não carregava, 
ou seja, enquanto Nyusi era pupilo de Guebuza e, diga-se, candidato a suces-
sor, Guebuza não é nada para Nyusi, passou a um simples cidadão entregue 
à própria sorte, tal como outros que foram por si perseguidos. Guebuza caiu 
tanto do escopo da camaradagem que vive a miséria de ter que solidarizar-se 
com o Canal de Moçambique, é o abismo da incongruência. Filipe Nyusi 
deve ser mesmo um cão de raça, e tudo indica que trata-se de pitbull, bem 
ou mal adestrado se não morre em cinco anos, revolta-se contra o dono.

Essa perseguição de que Guebuza se queixa porque a media está lá 
para ouvi-lo, leva-nos a pensar na possibilidade de pedir a media para 
que dê também ouvidos a Almerino Manhenje, o também pupilo do 
então Presidente Joaquim Chissano, certamente que este não pouparia 
esforços para dizer que foi alvo de perseguição de Armando Guebuza.

Portanto, Filipe Nyusi não passa de um bom aluno em matéria de per-
seguição porque, convenhamos, saiu-se também um mau aluno em outras 
matérias saudáveis, diferentes da perseguição, dadas pelo professor Guebas. 

Contudo, ainda que isso não fosse o debate do dia, com essa gincana de 
acontecimentos não é para se ter dúvidas de que há gatos e ratos no interior 
do batuque disputando a maçaroca, e porque ao som deste batuque sempre 
nos foi distanciado o seu desfrute, dessa maçaroca nunca sequer nos foram 
jogados alguns grãos, distanciamo-nos.E nada temos a dizer a respeito.

Lamentamos que essa forma de dirigir se confunda com um circo 
mas, sinceramente, agradecemos pelo espectáculo. Viva a palhaçada!

Emblemático 
perseguidor passa para 
clube dos perseguidos

A julgar pelos relatos que nos chegam um pouco de todos os 
quadrantes, e, especialmente pelo trabalho jornalístico de 
grande valia e impacto, realizado pelos diferentes colegas 
dos diversos órgãos de comunicação social convidados 
pelo Comando Geral sobre a situação da guerra em Cabo 

Delgado, chega-se à feia conclusão de que as coisas não são de brinca-
deira, e, precisam de uma verdadeira mão de ofício para se estancar o 
genocídio latente. 

O conflito em referência tem obrigado muitos milhares de concidadãos 
a  abandonarem as suas regiões de origem para se refugiarem em zonas 
de maior segurança e nalgum momento até fora das fronteiras, causando 
consequentemente graves problemas, sendo um deles a existência de um 
número elevado de refugiados, que precisam de assistência, numa altura 
em que o país tem recursos limitados para atender ao mesmo tempo às 
várias situações oriundas desta crise da guerra e de calamidades naturais.

Há ainda por este país pessoas esdrúxulas, que não estão preocupadas 
com o crescimento, indivíduos  que não querem ajudar Cabo Delgado a 
sair do stress da guerra. Trata-se de pessoas ou forças que só conseguem 
viver no caos que eles próprios provocam. São inimigos da paz. A paz, para 
estas forças amantes do caos, constitui um obstáculo aos seus interesses 
particulares, traduzidos na desestabilização permanente de comunidades, 
não se importando com o sofrimento de muitos milhares de pessoas.

Os moçambicanos devem unir-se para pôr fim ao conflito em Cabo 
Delgado, usando todos os meios ao seu alcance. Um editorialista da 
praça fazia alusão ao conflito, convidando os líderes religiosos so-
bretudo muçulmanos a tomar posição sobre o flagelo vigente nesta 
zona, uma vez haver rumores de motivações de origem religiosa.

Resumindo, a união de todos deve fazer a força para que Cabo Delgado 
esteja definitivamente livre do terrorismo, e, a partir deste pressuposto 
estarem criadas as condições para promover a paz e o desenvolvimento. 
Assumamos de uma vez por todas que é preciso conseguir a estabilidade, 
pois, sem esta não há horizonte. A luta pela estabilidade é prioritária. É 
necessário que haja uma estratégia africana uma vez o PR estar na lide-
rança da SADC, para que sejam neutralizadas as forças que impedem 
que haja avanços nos processos de paz. Aqui falamos também da Junta 
Militar que teima em fazer estragos à paz, desestabilizando as insti-
tuições democráticas. Estes inimigos da paz e da democracia odeiam 
a normalidade constitucional. É hora para olharmos para a vida dos 
nossos irmãos que sofrem em virtude destas duas guerras, sendo o apelo 
à solidariedade permanente. Os moçambicanos não querem mais confli-
tos. Querem sim a paz e a estabilidade, que proporcionam o bem-estar
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…faz lembrar o jogo do gato e rato

Zambezianos querem ser 
donos dos seus destinos

Quotidiano da polícia camarária e vendedores

Benilde Manjaze 
A polícia municipal da Cidade de Maputo quan-

do se faz aos mercados para a habitual fiscalização se-
meia um clima de terror, por vezes arranca os produtos 
dos vendedores nos mercados e muitos destes reclamam.

De acordo com 
A l e x a n d r e 
M a n h i ç a , 
v e n d e d o r 
no mercado 

Zimpeto os agentes do município 
sempre que se fazem àquele lo-
cal arrancam produtos alegando 
que o local não é apropriado para 
a venda. Porém, para Manhiça, o 
município ainda não criou condi-
ções para que todos os vendedo-
res estejam a desenvolver as suas 
actividades dentro do mercado.

 Na sua opinião não há lei sem 
excepção, se o Governo diz que es-
tamos a invadir os passeios então 
deve criar condições para que todos 
os vendedores tenham espaço den-
tro do mercado para vender. “Não 
podemos esquecer que a popula-
ção não avança sem o Governo, 
da mesma forma que o Governo 
não avança sem a colaboração e 
votos do povo, então merecemos 
um pouco de atenção dos nossos 
dirigentes”, avançou Manhiça. 

Alguns agentes da polícia quan-
do chegam no mercado criam de-
sordem e os vendedores vivem um 
filme de terror todos os dias, com 
correrias de um lado para outro sem 
observar o mínimo da distância re-
comendada para evitar o contágio 
da covid, o que pode agravar ainda 
o índice de casos da doença no país.

 “Sempre que a polícia chega 
aqui no mercado só corremos de 
um lado para o outro, eles não nos 
valorizam e tratam-nos feito ma-

lucos, mas também somos pais de 
famílias e estamos a trabalhar como 
eles, dependemos disto para susten-
tar os nossos filhos”, João Colaço

Colaço, acrescentou ainda que 
diariamente os agentes municipais 
apreendem os produtos dos vende-
dores e para a recuperação destes, 
são cobrados valores avultados que 
às vezes ultrapassam a mercadoria 
que lhe foi arrancada e quando as-
sim se procede tudo fica perdido.

 A fonte, queixou-se ainda da 
não-observância das medidas de 
prevenção contra a Covid por par-
te da polícia, e isto é notável na 
fase de recuperação dos produtos 
apreendidos. São tantos vendedo-
res que tentam recuperar os seus 
pertences e não observam o míni-
mo do distanciamento social e a 
polícia nada faz para os intimidar.

 Nem sempre a polícia é o vi-
lão da história, enquanto alguns 
reclamam da má actuação dos 
agentes há quem enaltece, este é o 
caso do Hélder Macamo, que afir-
ma que os agentes estão a fazer o 
seu trabalho devidamente, mas, o 
maior problema enfrentado naque-
le local é a inexistência de espaço 
para albergar todos os vendedores.

 Macamo, aponta que dentro 
dos mercados há bancas desocupa-
das, mas muitos vendedores prefe-
rem vender nos passeios por falta 
de clientes devido a distância per-
corrida para chegar aos novos lo-
cais. Por isso todos recorrem a ven-
da nos passeios apesar deste não 

O CDD já previa a ocorrência de disputas de poder e/ou con-
flitos institucionais na implementação do pacote legislativo que 
viabilizou a eleição de Governadores da Província, em Outubro 
de 2019. Temendo uma vitória da Renamo em algumas provín-
cias do centro e norte do País, a Frelimo aprovou um projecto 
que atribuiu mais poderes executivos ao Secretário de Estado 
na Província, figura nomeada pelo Presidente da República. 

O objectivo era 
assegurar o 
controlo do 
poder mesmo 
nas províncias 

onde o Governador fosse eleito 
pela oposição. Apesar de todos os 
Governadores da Província terem 
sido eleitos pela Frelimo e os Se-
cretários de Estado serem do mes-
mo partido, o risco de conflitos e 
disputas continuava, sobretudo nas 
províncias onde os Governadores 
eleitos são figuras carismáticas. E 
Pio Matos é um dos exemplos. Em 
2011, ele foi obrigado pela Fre-
limo a renunciar ao cargo de edil 
de Quelimane por ter enfrentado a 
liderança do partido que o acusava 
de má gestão. Passou oito anos sem 
ocupar cargos públicos até que em 
2019 foi chamado para ser cabeça- 
de-lista da Frelimo na Zambézia.

 Ganhou a eleição e oito meses 
depois de tomar posse como Gover-
nador da Província da Zambézia, 
Pio Matos lança duras críticas 
ao processo de descentralização:

 “Descentralizar não é negócio 
fácil. Eu tenho, mas tenho que dar 
ao outro. Vocês acham que é fácil 
dar o poder? Acham que é fácil? 
Então, o poder central resiste”, dis-
parou, falando numa sessão da As-

sembleia Provincial da Zambézia. 
Além de criticar o processo de 
descentralização, Pio Matos exige 
mais poder para governar e disse 
que os zambezianos querem ser 
donos dos seus destinos. “Somos 

nós a dizer que na nossa província 
queremos ser os donos dos nos-
sos destinos. Nós os zambezianos 
queremos ser os donos dos nossos 
destinos. Nós queremos governar 
na província da Zambézia”. O Go-
vernador da Zambézia recorreu a 
vários exemplos para demonstrar 
a sua frustração com o facto de 
estar sempre a receber ordens de 
Maputo numa província em que 
ele foi eleito por sufrágio universal 
e directo. “O que nós queremos é 
a política de problema local - so-

lução local. Não queremos pro-
blema local e depois pedirmos a 
Maputo para vir resolver. Quanto 
tempo leva? Vai chegar este ano? 
Não”. Pio Matos chegou mesmo 
a comparar o poder central como 
aquele pai que não quer emanci-
par o filho, mesmo sendo maior de 
idade. E voltou a insistir na ideia 
de que o Governador da provín-
cia é que deve cuidar das matérias 
de desenvolvimento, deixando as 
matérias de Estado com o Estado.

 “O Estado vai continuar a 
controlar a Polícia, vai continuar a 
controlar os tribunais, vai continuar 
a controlar o Exército, vai continu-
ar a controlar a Migração. Os ser-
viços de Estado serão controlados 
pelo Estado. Nós queremos tomar 
conta do nosso desenvolvimento, 
nós queremos desenvolver a Zam-
bézia”, declarou, recebendo uma 
forte ovação dos membros da As-
sembleia Provincial. Ainda assim, 
o Governador da Zambézia acredi-
ta que a situação poderá vir a mudar 
nos próximos tempos. “O Governo 
está a preparar uma lei que vai à As-
sembleia da República para definir 
competências. O que é que de facto 
compete aos órgãos de governação 
descentralizada e o que compete 
ao Estado executar na província. 
Vamos trabalhar com os deputados 
do círculo eleitoral da Zambézia 
para fazer advocacia no sentido de 
termos mais poder, mais poder de 
fazer as coisas. E nesta luta podem 
contar comigo porque eu estarei 
sempre na vanguarda dos interes-
ses da população da Zambézia”. 

ser o espaço apropriado para de-
senvolver este tipo de actividades.

 Outro, é Achale Assane, que 

diz que a polícia age normalmente, 
pois sempre avisa antes de actuar, 
mas o problema está nos vendedo-
res que não aceitam ocupar as ban-
cas que estão dentro do mercado.

 Já para Calton Sumbane, 
apesar da polícia municipal não 
trabalhar todo o dia no merca-
do quando esta chega, começa a 
vandalizar tudo que vê em fren-
te, e isso cria obstáculos para 
nós que trabalhamos nesta área.

 Sumbane, referiu ainda que 
os agentes não estão a tempo in-
teiro no mercado para fiscalizar, 
somente actuam nas primeiras ho-
ras do dia e ao entardecer e depois 
desaparecem. Então, é nesse mo-
mento que eles aproveitam vender.

Navário Marcos, afirma que 
apesar de não ser directamente 
afectado pois tem uma banca no 
mercado tem sido difícil trabalhar, 
porque os clientes não entram nas 
lojas e por vezes deve recorrer à 

venda nos passeios para os abordar.
“Os agentes da polícia para 

persuadir os vendedores a sair dos 
passeios fazem-no de forma força-
da, agridem-nos. Não estou aqui 
a defender que os vendedores es-
tejam a agir correctamente fican-
do nos passeios, mas, a retirada 
deve ser feita de forma cautelosa 
ou que sejam criadas condições 
para que todos tenham o seu can-
tinho de venda”, disse Marcos.  

 De acordo com Navário, na 
verdade, os agentes da polícia mu-
nicipal não tem horário fixo para fis-
calizar, podem o fazer duas ou três 
vezes por dia, mas sim, caçam aos 
vendedores. “Eles aparecem a qual-
quer momento, não tem um tempo 
determinado para entrar em acção, 
por exemplo eles podem aparecer 
agora e afugentar todos que estão 
aqui, mas poucos instantes desa-
parecem e os vendedores voltam a 
ocupar os seus espaços”, rematou.
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Questões culturais agravam sofrimento 
da mulher viúva e mãe solteira

Segundo AVIMAS

| naCional |

elton da Graça
A representante da associação das viúvas e mães sol-

teiras (AVIMAS) Maria Filipe admite que há uma ten-
dência de agravar o sofrimento desse segmento so-
cial por parte da sociedade, relegando ao plano, tudo 
numa perspectiva de exclusão aliada às questões cultu-
rais que sempre colocam as mulheres em último plano.

Na verdade, em 
Moçambique 
as mães sol-
teiras e viúvas 
constituem um 

elo fraco da sociedade sobretudo no 
que tange a posse de bens resultan-
tes da perda do marido ou em caso 
de divórcio. A mulher viúva segun-
do explicou Maria Filipe sofre de-
masiados conflitos derivados pela 
família do marido que amiúde luta 
de forma renhida para abocanhar 
os pertences do finado colocando 
a legítima herdeira numa situação 
precária e sem condições mínimas 
financeiras o que torna esse seg-
mento social desprovido do bási-
co, o que leva a frustração social. 

De igual modo, constituem um 
outro grupo vulnerável as mães 
solteiras que vezes sem conta após 
a gravidez e o consequente nasci-
mento do petiz, os pais imbuídos 
de irresponsabilidade abandonam 
a companheira que fica à sua sor-
te. “ A mulher tem de criar o seu 
filho desde a gravidez até ao nas-
cimento e quando cresce e come-
ça a trabalhar, apressadamente o 

pai reclama a paternidade. Isso 
é frustrante”- admite Filipe que 
acrescenta ainda que há homens 
que abandonam suas famílias, e 
quando sucede um infortúnio, a 
amante o expulsa e sem plano B, o 
homem regressa a casa sem saúde 
sobrecarregando a esposa que para 
além de alimentar os filhos deve 
cuidar do mesmo até a sua recupe-
ração. Porque não permanece na-
quele lugar onde supostamente se 
sentia em paz? “-questiona a fonte 

 A AVIMAS preocupada com 
os casos assustadores abrangendo 
as mães solteiras e viúvas sai em 
socorro das vítimas concebendo 
projectos sociais que já colhem al-
guns resultados tangíveis, vai daí 
que à sede da agremiação têm aflu-
ído várias mães e viúvas solteiras. 
O curioso é que de um tempo a esta 
parte, as mulheres juntam-se tam-
bém aos homens viúvos e solteiros, 
demonstrando que tem sido uma tá-
bua de solução desse grupo social.

Maria Filipa fez saber que an-
tes a pandemia da covid19, sua 
agremiação recebia diariamente 
um universo de 80 mulheres vi-

úvas e solteiras que denunciam 
situações de sofrimento de várias 
ordens aliadas ao abandono dos 
seus maridos. É preciso que os ho-
mens abandonem essa conduta de 
engravidar e quando for para arcar 
as responsabilidades, fugirem” Isso 
é sobrecarregar a mulher que vezes 
sem conta precisa vender ou ir a 
machamba para ter algum susten-
to para os filhos “ anota Filipe que 
acrescenta ainda que actualmente 
surge um problema aliado ao facto 
de as mães solteiras criarem os seus 
netos porque os seus progenitores 
não desenvolvem nenhuma activi-
dade de rendimento. “ É um esforço 
bastante aturado, porque depois de 
criar meu filho com sofrimento ain-
da tenho que educar e acompanhar 
o meu neto. A mulher sobretudo as 

moçambicanas sofrem para toda 
vida” lamentou a fonte para quem 
deve haver políticas claras sobre a 
defesa da mulher solteira e viúva. A 
fonte em alusão refere ainda que es-
tão escritas na sua agremiação mais 
de duas mil viúvas. Contudo, reco-
nhece ainda que este número não 
significa o universo desse segmento 
em todo país. Existem muitas mu-
lheres viúvas que não estão adstri-
tas a associação. Quanto as mulhe-
res e mães solteiras, refere ainda a 
fonte, que estão inscritas mais de 
300 mulheres. Maria Filipa é enten-
de que a sua agremiação fundada 
nos anos 90 debate-se com a fal-
ta de financiamento para cumprir 
com alguns programas muito em-
bora continua, mesmo com as di-
ficuldades de natureza financeira 

matendo suas portas abertas tudo 
na perspectiva de fazer eco a defe-
sa da mulher, mãe solteira e viúva, 
especialmente. Nesse momento 
de pandemia, a mulher solteira 
debate-se com dificuldades de 
natureza alimentar consideran-
do que o lema é “fique em casa”. 
Assistimos atentamente a retirada 
dos vendedores dos passeios, na-
turalmente que é uma decisão de 
louvar. Contudo, não temos ideia 
sobre quantas mães solteiras e viú-
vas perderam o seu sustento. Claro 
que poderá advir o argumento se-
gundo a qual há espaços próprios 
para isso. Porém, os mercados 
andam superlotados. O sofrimento 
da mulher é ininterrupto e deve ha-
ver mudanças estruturais e sobre-
tudo aliadas aos aspectos culturais.

Comercial
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Projecto de GNL de Moçambique pode 
ser transformador para Moçambique

Se os ambientalistas ocidentais não interferirem

Quando a Anadarko Petroleum Corp. confirmou no ano 
passado que iria construir uma fábrica de gás natural lique-
feito (GNL) de $20 mil milhões em Moçambique, a notícia fez 
manchetes de jornais. A primeira planta de GNL onshore em 
Moçambique iria criar dezenas de milhares de empregos - e 
contribuir para um crescimento económico sustentável de 
longo prazo com impacto em milhões de pessoas.

Dois projectos 
adicionais de 
GNL foram 
a n u n c i a d o s 
desde então: o 

Projecto Coral FLNG de US 
$4,7 mil milhões, da ENI e 
da ExxonMobil, e o Projecto 
Rovuma LNG de US $30 mil 
milhões, da ExxonMobil, da 
ENI e da China National Pe-
troleum Corporation. Embora 
estes dois tenham sido adiados 
pela pandemia COVID-19, o 
projecto original Mozambi-
que LNG tem vindo a avançar.

A petrolífera francesa To-

tal adquiriu o projecto e finali-
zou o financiamento em Julho, 
mesmo em face aos recentes 
ataques terroristas na província 
de Cabo Delgado, no norte de 
Moçambique, onde a central de 
GNL da Total será construída.

É por isso que é tão desa-
nimador saber que um grupo 
ambientalista com sede no 
Reino Unido está a promover 
acções que podem prejudicar 
o desenvolvimento do projec-
to dentro dos prazos previstos, 
tudo em nome da prevenção 
contra as mudanças climáti-
cas. A organização Friends of 

the Earth anunciou que vai ini-
ciar um processo legal contra 
a decisão do Reino Unido de 
fornecer mil milhões de dóla-
res em financiamento para o 
projecto Mozambique LNG.

Não importa a importân-
cia do projecto para o comum 
dos africanos. Não importa 
o seu potencial para o cres-
cimento e diversificação da 
economia. Não importa que 
projectos como este sejam 
exactamente o que Moçam-
bique precisa para fazer face 
à sua pobreza energética, ou 
que o governo de Moçambique 
tenha investido tempo e recur-
sos consideráveis para tornar 
este projecto de GNL possível.

Esta não é a primeira vez 
que activistas radicais não 
muito bem informados tentam 
interferir na indústria energéti-
ca africana de formas que não 

contribuem para ajudar os afri-
canos mais pobres, mas servem 
os seus próprios interesses. 
Organizações internacionais, 
incluindo o Banco Mundial, 
e investidores privados, sob 
pressão de grupos ambientais, 
têm diminuído o apoio à produ-
ção de combustíveis fósseis em 
África. Muitas pessoas pobres 
estão a sofrer com isto e cen-
tenas de milhões mais sofrerão 
se não mudarmos de direcção.

Acho inacreditável que, 
numa época em que grande 
parte do mundo está a falar so-
bre a necessidade de respeitar 
as perspectivas negras, estes 
grupos ambientalistas pareçam 
não ter quaisquer problemas 
em rejeitar as vozes africanas.

Como eu disse no passa-
do, concordo que as mudanças 
climáticas devem ser levadas 
a sério, e eu entendo os riscos 

que isso representa para África. 
A questão é: por que é que as 
organizações não africanas es-
tão a tentar ditar como os países 
africanos lidam com esses ris-
cos? A mensagem, neste caso, 
parece ser que “eles sabem o 
que é melhor”. Essa ideia é in-
sultuosa e interferir nos esfor-
ços de um país africano para 
construir a sua economia - sim-
plesmente porque os combus-
tíveis fósseis estão envolvidos 
- é completamente inaceitável.

Uma “oportunidade perdida?” 
A sério?

A UK Export Finance 
(UKEF) é uma das oito agên-
cias de crédito à exportação 
que fornecem financiamento 
para o projecto Mozambique 
LNG da Total, que inclui a 
construção de uma central de 

 z A primeira planta de GNL onshore em Moçambique iria criar dezenas de milhares de em-
pregos - e contribuir para um crescimento económico sustentável de longo prazo com impacto 
em milhões de pessoas
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liquefacção de dois trens com 
uma capacidade de 12,9 mi-
lhões de toneladas por ano.

O contributo de mil mi-
lhões de dólares do UKEF in-
clui a concessão de US $300 
milhões em empréstimos a 
empresas britânicas que tra-
balham no projecto de gás e 
a garantia de empréstimos de 
bancos comerciais no valor de 
até US $850 milhões. O subse-
cretário parlamentar do Reino 
Unido para o Departamento 
de Comércio Internacional, 
Graham Stuart, salientou que 
o projecto LNG da Total pode 
ser transformador para Mo-
çambique e criar 2.000 empre-
gos também no Reino Unido.  

Mas a Friends of the Ear-
th disse que irá procurar uma 
revisão judicial da decisão do 
governo do Reino Unido de 
ajudar a financiar um projecto 
que, como eles dizem, “agra-
vará a emergência climática”. 
O director do grupo, Jamie Pe-
ters, também expressou o seu 
desapontamento numa carta 
ao governo do Reino Unido. 
A decisão de financiamento 
do UKEF, disse Peters, repre-
senta uma “oportunidade per-
dida” para o Reino Unido ser 
um líder climático mundial.

A minha pergunta ao Sr. 
Peters é, e quanto às oportuni-
dades de Moçambique? Para 
ajudar as pessoas comuns a 
melhorar as suas vidas? Para 

ganhar um ordenado decente? 
Para ter uma fonte fiável de 
energia? Estou a falar de uma 
oportunidade para aumentar 
a esperança média de vida em 
Moçambique acima dos 59 
anos, que é onde está agora.

O projecto Mozambique 
LNG tem o potencial de tor-
nar tudo isso possível. No que 
me diz respeito, perder essa 
oportunidade seria devastador.

O que Moçambique tem a 
ganhar

Não posso sobrestimar as 
extensas implicações e po-
tencial que o projecto Mo-
çambique LNG da Total 
representa para as empresas, co-
munidades e indivíduos locais.

A Total estima que a sua 
fábrica irá gerar cerca de $50 
mil milhões em receitas para 
o governo de Moçambique du-
rante os primeiros 25 anos de 
operação. Essa receita pode ser 
direccionada para infra-estru-

tura, programas educacionais 
e programas de diversificação 
económica tão necessários.

Consideremos o inves-
timento estrangeiro directo 
em Moçambique: o investi-
mento de US $25 mil milhões 
da Total na planta de GNL 
é mais do que o dobro do 
PIB actual de Moçambique.

E o projecto de constru-
ção da central? Não apenas 
gerará dezenas de milhares 

de empregos locais, mas tam-
bém proporcionará oportu-
nidades de formação para a 
população local. Empresas 
indígenas serão contratadas 
para fornecer bens e serviços.

Este padrão continuará 
quando a central estiver ope-
racional. Os locais podem ser 
formados e assumir uma ampla 
variedade de posições, incluin-
do funções profissionais e de 
liderança. Com o tempo, se-
rão formados especialistas que 
possam partilhar os seus co-
nhecimentos em Moçambique 

e com outras empresas africa-
nas. E, mais uma vez, a central 
irá buscar empresas locais para 
fornecer produtos e serviços.

O GNL pode dar poder a 
Moçambique

Além dessas extensas 
oportunidades económi-
cas, o GNL produzido na 
central vai fornecer energia 
acessível a Moçambique.

A necessidade é urgente. 

Hoje, apenas cerca de 29% da 
população tem acesso à eletri-
cidade. Os cuidados médicos 
são prejudicados. A educação 
é impactada. E o crescimen-
to económico sustentável en-
frenta uma escalada difícil.

No início deste ano, elogiei 
o governo de Moçambique por 
negociar para que parte da pro-
dução de GNL seja desviada 
para o mercado interno, poden-
do ser utilizada para geração 
de energia. Desde então, o go-
verno garantiu financiamento 
para uma central eléctrica a 
gás de 400 MW e uma linha 
de transmissão para Maputo, 
capital do país, o que irá me-
lhorar dramaticamente a fiabili-
dade da rede eléctrica na zona.

A propósito, quando o go-
verno de Moçambique garantiu 
que parte da produção de GNL 
da planta estaria disponível para 
uso doméstico, também lançou 
as bases para a monetização e 
diversificação económica. Em 
Moçambique, o GNL estará 
disponível para servir como 
matéria-prima para fertilizantes 
e plantas petroquímicas. Pode 
ser exportado por gasoduto 
para países vizinhos. E isso, por 
sua vez, pode ajudar Moçambi-
que a construir ainda mais in-
fra-estruturas e contribuir para 
uma prosperidade ainda maior.

Moçambique tem trabalhado 
para isto

Também gostaria de sa-
lientar a reflexão e preparação 
que o governo de Moçambique 
pôs em prática para tornar as 
suas operações de gás natu-
ral benéficas para o país como 
um todo, desde que cerca de 
180 mil biliões de pés cúbi-
cos de reservas de gás natural 
foram descobertos em 2010.

A empresa nacional de pe-
tróleo de Moçambique, a ENH, 

contratou a empresa global 
de pesquisa e consultoria em 
energia Wood Mackenzie para 
a ajudar a se preparar para a 
responsabilidade de adminis-
trar e vender a sua parte corres-
pondente dos recursos. Desde 
então, a ENH formou um con-
sórcio com a trader interna-
cional de petróleo e gás Vitol.

O governo também pro-
curou o apoio de produtores 
de energia mais experientes 
e parceiros internacionais. 
No início deste ano, o presi-
dente Filipe Nyusi reuniu-se 
com o príncipe herdeiro Ha-
akon da Noruega e assinou 
um acordo de apoio à gestão 
de recursos de gás natural.

Mas mesmo antes disso, 
Moçambique lançou as bases 
para uma indústria de petróleo 
e gás de sucesso com a nova 
Lei do Petróleo de 2014. E 
com essa legislação em vigor, 
o país concluiu com sucesso 
uma rodada de licitações de 
blocos exploratórios. Foram 
estes esforços, juntamente com 
as negociações cuidadosas com 
companhias petrolíferas inter-
nacionais, que trouxeram Mo-
çambique até onde está hoje: 
prestes a tornar-se num grande 
produtor de GNL. E são estes 
esforços que farão da indús-
tria de GNL de Moçambique 
um sucesso, não apenas em 
termos de receitas do gover-
no, mas também na melhoria 
da vida das pessoas comuns.

Temos de colocar as pessoas em 
primeiro lugar

Moçambique não está a pe-
dir ajuda para tirar o seu povo 
da pobreza, está a tentar capita-
lizar os seus próprios recursos 
naturais. O governo não está 
a tentar ganhar dinheiro rápi-
do, está a trabalhar para lançar 
uma base para o crescimen-
to de longo prazo. E esforços 
como os projectos da Exxon e 
da Total em Mozambique são 
mais do que uma oportunidade 
para companhias internacionais 
de petróleo, ou mesmo para o 
governo de Moçambique. Têm 
o potencial de melhorar a vida 
de milhões de pessoas comuns.

Reconheço a necessidade 
de proteger o nosso planeta 
e prevenir as mudanças cli-
máticas. Mas interferir no fi-
nanciamento dos projectos de 
combustíveis fósseis em Áfri-
ca não é o caminho certo. Não 
devemos descartar o valor de 
projectos como estes ou a sua 
capacidade de fazer mudanças 
significativas para melhor em 
Moçambique. E não devemos 
colocar os ideais ambientais à 
frente das necessidades urgen-
tes que as pessoas enfrentam 
neste momento. (Por NJ Ayuk)
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BDQ–Mobile e SolarWorks unidas para 
expansão de tecnologias nas zonas rurais

Frelimo marcha em repúdio 
ao terrorismo

Manica e Sofala

Membros do partido Frelimo em Manica marcharam nas 
artérias da cidade de Chimoio em Manica, em repúdio aos 
ataques terroristas dos insurgentes na província nortenha 
de Cabo Delgado e da autoproclamada Junta Militar da 
Renamo que dizima vidas humanas na zona centro do país, 
concretamente nas províncias de Manica e Sofala. 

Organizados 
por órgãos 
sociais e 
empunhan-
do dísti-

cos com mensagens de apoio 
e solidariedade para com as 
Forças de Defesa e Seguran-
ça – FDS, pelo trabalho de 
luta contra o terrorismo em 
Moçambique, os frelimistas 
deixam uma mensagem de so-
lidariedade para com as viti-
mas destes actos banditescos.

Numa altura em que o país 
luta para alcançar a indepen-
dência económica, os mem-
bros do partido Frelimo em 
Manica afirmam que o terro-
rismo em Cabo-delgado e no 
centro do país, que as FDS 
tentam travar, dificulta o desen-
volvimento de Moçambique. 

Outrossim os membros 
exortam a todas forças vivas 
da sociedade para se junta-
rem ao movimento de repúdio 
a este mal que coloca o país 
em insegurança social, po-

litica, económica e cultural. 
O secretário provincial 

do partido Frelimo em Mani-
ca, Tomas Chithango afirma 
que o desenvolvimento do 
país depende da paz efectiva 
e duradoura para que a popu-
lação possa desenvolver as 
suas actividades livremente. 

“Estamos a lançar o movi-
mento de solidariedade para 
as forças de defesa e seguran-
ça pela sua bravura e entrega 
na defesa da soberania, pois 
os ataques armados em Cabo-
-delgado e os que estão a acon-
tecer aqui na zona centro onde 
nos encontramos, impedem 
o desenvolvimento econó-
mico e social do país”, disse. 

Na ocasião a organização da 
Juventude Moçambicana ofe-
receu 50 caixas de sabão para 
reforçar a logística das FDS, 
tendo Vitorino Lundo usado da 
palavra na ocasião para exortar 
a juventude para replicar o mo-
vimento de solidariedade e lu-
tar contra o terrorismo no país. 

Kelly Mwenda

As empresas BDQ-Mobile e SolarWorks assinaram recen-
temente uma parceria para expansão de tecnologia e energia 
nas zonas rurais.

A BDQ – Mo-
bile é a pri-
meira marca 
de telemóveis 
no país e de 

diversos dispositivos de tecno-
logia de comunicação e infor-
mação enquanto a SolarWorks é 
a maior empresa moçambicana 
de sistemas solares domésticos.

As duas empresas assina-
ram esta semana, nos escritó-
rios da BDQ, em Maputo, um 
memorando de entendimento 
para a expansão tecnológicas e 
de energia para as zonas rurais. 

Segundo uma fonte próxima 
do acordo, o memorando entre as 
duas empresas visa, entre outros, 
o desenvolvimento de um pacote 
para as famílias moçambicanas, 
sobretudo das zonas rurais, que 
inclui telemóveis e equipamen-
tos tecnológicos, bem como 
dispositivos de sistemas solares. 

“Desta forma, a população 
rural, que muito se ressente pela 
falta de corrente eléctrica, pode-

rá não só ter o acesso à energia 
limpa, mas também possibili-
dades de carregar os seus ce-
lulares e demais dispositivos 
móveis”, explica um comuni-
cado chegado à nossa redacção. 

Segundo a mesma fonte, são 
esses telemóveis que permitem a 
inclusão tecnológica e financei-
ra nos distritos mais recônditos, 
onde há insuficiência de serviços 
financeiros bancários, e, por isso, 
as comunidades recorrem aos 
serviços de moeda electrónica, 

casos de MPesa, MKesh e Emo-
la, para efectuar pagamentos e 
demais transacções monetárias. 

A SolarWorks, sendo a maior 

e mais destacada empresa de 
sistemas solares domésticos em 
Moçambique conta com mais 
de 40 mil famílias e com lojas 
e clientes em sete províncias.

A BDQ – Mobile, por 
sua vez, é a primeira empre-
sa e marca moçambicana que 
se dedica à comercialização e 
distribuição de telemóveis, ta-
blets, modens e demais produ-
tos tecnológicos genuinamen-
te moçambicanos e cada vez 
mais a crescer no mercado.

“Nós jovens deve-
mos nos engajar para o 
bem-estar do país, não 
devemos aceitar sermos 
alistados nas fileiras dos 
terroristas, o país pre-
cisa desenvolver, mas 
o desenvolvimento não 
se alcança com a guer-

ra, com a matança da 
população, por isso so-
mos todos chamados a 
repudiar o terrorismo e 
solidarizarmo-nos com 
as nossas FDS que lu-
tam dia e noite em prol 
da paz em Moçambique”, 
disse Vitorino Lundo. 

Quinta-feira, 13 de Agosto de 202014 |  zambeze  
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A direcção da empresa NovoMEDIA sarl, 
proprietária e editora do Jornal Zambeze, 
informa a todos seus leitores, clientes, e a 

todos os interessados, que a senhora 
Esmeralda do Amaral deixou de ser 

Administradora da empresa desde 19 de 
Agosto passado.

Qualquer assunto relacionado com o 
jornal por favor contactar através dos 

números 845623544 (Ângelo Munguambe, 
director do Jornal), 847710584 (Egidio 
Plácido, Editor), 823073450 (PBX) ou 

ainda através do email: zambeze.comer-
cial@gmail.com

Sem mais do momento, as nossas cordiais 
saudações.  

A direcção

Comunicado



AdeM lança “ Projecto Cobrança Com 
Envolvimento das Comunidades”
AdeM lança “ Projecto Cobrança Com 
Envolvimento das Comunidades”
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No leito do grande rio
Crianças beneficiam de alimentação 
escolar durante a pandemia

Hortícolas de Cateme chegam aos 
supermercados de Tete

Standard Bank viabiliza 
processo de importação de 
bens e serviços

O programa de Alimentação Escolar da Planet Aid “Co-
mida Para o Saber”, iniciou, na semana finda, o processo de 
distribuição de rações de alimentos para levar para casa a 
92.278 alunos nos distritos de Manhiça, Magude, Matutuíne 
e Moamba, na Província de Maputo. O projecto Comida para 
o Saber é uma iniciativa abrangente de alimentação escolar, 
nutrição e educação financiada pelo Departamento de Agri-
cultura dos EUA (USDA) como parte do Programa Interna-
cional McGovern-Dole Food for Education e Child Nutrition.

O projecto, im-
p l e m e n t a d o 
pela ADPP em 
parceria com 
o Ministério 

da Educação e Desenvolvimento 
Humano (MINEDH) e Planet Aid, 
espera que o processo de distribui-
ção demore pouco mais de um mês.

Com a emergência da pande-
mia de COVID-19 e o encerramen-
to temporário das aulas presenciais 
no início de 2020, o fornecimento 
de refeições escolares a 271 es-
colas beneficiárias foi suspenso, 
deixando mais de 90.000 alunos 
sem esta ração diária. Esta inicia-
tiva está a trabalhar com os pais 
e encarregados de educação para 
fornecer essas rações enquanto 
as escolas permanecem fechadas.

Falando numa cerimónia de 
lançamento da campanha, que 

teve lugar na Escola Primária e 
Completa de Barrica, no distrito 
de Manhiça, na última terça-feira, 
Deolinda Cossa, Directora Provin-
cial de Educação, disse que as ini-
ciativas de alimentação escolar são 
especialmente importantes porque, 
para além de fornecerem uma base 
nutricional aos alunos, ajudam a 
garantir a sua retenção na escola.

“Estamos honrados por termos 
esta iniciativa de distribuição de 
ração seca, particularmente porque 
ajuda as crianças a permanecerem 
ligadas à escola, apesar de terem de 
estudar em casa agora,” disse Cossa.

De acordo com Isaías Wate, Di-
rector do Projecto, 93.015 pacotes 
de 6,3 quilos de soja fornecidos pela 
USDA serão distribuídos aos estu-
dantes de 271 escolas nos distritos 
de Manhiça, Magude, Matutuíne 
e Moamba nas próximas semanas.

Mais de 7 to-
neladas de 
p r o d u t o s 
hortícolas 
produzidas 

pelas comunidades reassentadas 
de Cateme estão a ser comerciali-
zadas em grandes supermercados 
de Tete. Legumes como tomate, 
couve e pepino estão a ser vendi-
dos pela população a restaurantes, 
comerciantes e supermercados da 
região, potenciando o negócio de 
muitas famílias. A iniciativa surge 
no âmbito do Programa de Apoio 
à Agricultura de Cateme (PAAC), 
promovido pela Vale e que abran-
ge um total de 712 famílias reas-
sentadas na localidade de Cateme.

A colheita de hortícolas de-
correu na Fazenda Modelo e nas 
residências das famílias reassen-
tadas através de hortas caseiras, 
resultado da campanha agrícola 
de 2019/2020. Em cinco dias fo-
ram colhidas mais de 7 toneladas 
de hortícolas, nomeadamente 5,9 
toneladas de tomate (média de 
1,2 tonelada por dia), 0,8 tone-
ladas de couve (média de 175kg 
por dia) e 0,5 toneladas de pe-
pino (média de 100kg por dia), 

A adesão e o interesse que a 
produção despertou junto de res-
taurantes, retalhistas e comercian-

tes da região, incluindo grandes 
redes de supermercados de Tete e 
Moatize, transformam a Cateme 
num polo produtor de hortícolas.

Catarina Evaristo, beneficiária 
do PAAC, mostra-se bastante sa-
tisfeita com o sucesso da iniciativa 
e enaltece o apoio que tem vindo a 
receber da Vale. “Ao beneficiarmos 
dos insumos que a Vale nos forne-
ce, temos a possibilidade de garan-
tir a nossa subsistência e a oportuni-
dade de colocar os nossos produtos 
em diferentes mercados”. Também 
Cite Marcos destaca a importância 
do apoio e acompanhamento que 
a Vale tem feito nesta área, real-
çando que a sua horta caseira tem 
vindo a crescer cada vez mais. 
“Actualmente consigo sustentar-
-me a partir dela e consigo vender 
os meus produtos para satisfazer 
outras necessidades”, declarou.

Sergio Ntemansaka, analis-
ta de desenvolvimento local da 

Vale, diz que “o grande objectivo 
é garantir a segurança alimentar e 
nutricional das famílias reassen-
tadas e possibilitar que possam 
ter uma renda extra, através da 
produção e venda de hortícolas”.

O resultado da produção agrí-
cola da comunidade tem vindo a 
superar as expectativas, potencian-
do cada vez mais a produtividade 
das famílias, no âmbito do Pro-
grama de Apoio à Agricultura de 
Cateme. Através deste projecto, 
a Vale fornece à comunidade 
reassentada insumos de quali-
dade, instrumentos de produção 
e assistência técnica robusta, 
usando nomeadamente estufas 
e métodos modernos de produ-
ção, intensificando, desta for-
ma, a produtividade. A empresa 
dá ainda suporte na colocação 
dos produtos hortícolas no mer-
cado, aumentando a rentabili-
dade económica das famílias.

Encarregados de Educação 
mostraram-se bastante motivados 
com a iniciativa da ADPP, pois, 
alguns, enfrentam dificuldade 
para alimentar os seus educandos.

Madalena Jorge é uma das 
encarregadas que devido à pan-
demia enfrenta dificuldades para 
garantir as 3 refeições diárias para 

os seus educandos. Segundo con-
ta, uma vez que as crianças se 
encontram em casa devido a pan-
demia da COVID-19 não tendo 
acesso ao lanche escolar que de 
certa forma reduzia as suas des-
pesas com a alimentação, está 
numa situação bastante difícil.

“As crianças estão a sofrer. 

Com as escolas fechadas, a situ-
ação tornou-se mais complicada 
para nós os encarregados. A co-
mida que hoje recebemos chegou 
em boa hora e vai nos ajudar mui-
to. As crianças ficarão muito feli-
zes, pelo que agradecemos muito 
[ao projecto”, disse Magdalena.

Almeida Zacarias, represen-
tante da USDA, explicou que esta 
iniciativa responde ao pedido do 
projecto de que os alimentos ar-
mazenados não se deteriorem nos 
armazéns, ao que a USDA respon-
deu positivamente, assegurando 
assim a continuidade da distribui-
ção de refeições escolares enquan-
to as aulas não estão em sessão.

Para além da distribuição 
de alimentos, o projecto de ali-
mentação Comida para o Saber 
também abordou o encerra-
mento de escolas, transmitindo 
aulas diárias via rádio e televi-
são, incluindo matérias em Xich

Apoio da Vale à agricultura promove venda de produtos locais

A partir da China

O Standard Bank está a via-
bilizar o processo de importação 
de bens e serviços da China, de 
maneira inovadora, eficiente e se-
gura, para empresas e particulares, 
através do serviço Agente África-
-China (ACAP), neste período em 
que as viagens a este país asiático 
estão condicionadas, devido às in-
certezas causadas pela Covid-19.

Esta solução permite aos in-
vestidores moçambicanos esta-
belecerem contactos, avaliar e 
comunicar com fornecedores e 
vendedores chineses, bem como 
gerir o processo de importação 
de bens e serviços de qualidade, 
sem ter que se deslocar à China.

Muito recentemente, o ser-
viço registou a primeira grande 
operação comercial, referente à 
importação de cerca de 20 mil uni-
dades de equipamento agrícola.

Inicialmente, o importador en-
frentou dificuldades nos contactos 
que realizou com diferentes forne-
cedores chineses no sentido de acei-

tarem a carta de crédito, facto que foi 
resolvido através do ACAP, que fle-
xibilizou o processo de importação.

Motivada pela eficiência do ser-
viço, actualmente, este importador 
do ramo agro-pecuário está a reali-
zar a segunda operação de importa-
ção, igualmente, através do ACAP.

Outra operação de sucesso, 
através deste serviço do Stan-
dard Bank, efectivou-se com uma 
empresa de importações, que 
adquiriu da China tubos e aces-
sórios para um dos seus clientes.

Da lista de operadores que be-
neficiaram do ACAP consta ain-
da um investidor particular, que 
importou 1.500 máscaras para a 
prevenção do novo coronavírus.

Importa referir que, na materia-
lização desta solução de negócio, 
que dá aos importadores tempo 
suficiente para receber e vender 
as mercadorias antes de efectuar o 
pagamento, o Standard Bank conta 
com a parceria do Banco Indus-
trial e Comercial da China (ICBC).

REVISTO 

 

Apoio da Vale à agricultura promove venda de produtos locais 

Hortícolas de Cateme chegam aos supermercados 
de Tete

 

Mais de 7 toneladas de produtos hortícolas produzidas pelas comunidades reassentadas de Cateme 
estão a ser comercializadas em grandes supermercados de Tete. Legumes como tomate, couve e pepino 
estão a ser vendidos pela população a restaurantes, comerciantes e supermercados da região, 
potenciando o negócio de muitas famílias. A iniciativa surge no âmbito do Programa de Apoio à 
Agricultura de Cateme (PAAC), promovido pela Vale e que abrange um total de 712 famílias 
reassentadas na localidade de Cateme. 

A colheita de hortícolas decorreu na Fazenda Modelo e nas residências das famílias reassentadas através 
de hortas caseiras, resultado da campanha agrícola de 2019/2020. Em cinco dias foram colhidas mais de 
7 toneladas de hortícolas, nomeadamente 5,9 toneladas de tomate (média de 1,2 tonelada por dia), 0,8 
toneladas de couve (média de 175kg por dia) e 0,5 toneladas de pepino (média de 100kg por dia),  

A adesão e o interesse que a produção despertou junto de restaurantes, retalhistas e comerciantes da 
região, incluindo grandes redes de supermercados de Tete e Moatize, transformam a Cateme num polo 
produtor de hortícolas. 

Catarina Evaristo, beneficiária do PAAC, mostra-se bastante satisfeita com o sucesso da iniciativa e 
enaltece o apoio que tem vindo a receber da Vale. “Ao beneficiarmos dos insumos que a Vale nos 
fornece, temos a possibilidade de garantir a nossa subsistência e a oportunidade de colocar os nossos 
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No leito do grande rio

O Novo Boletim Económico do Moza Banco pre-
vê prorrogação do anúncio da Decisão Final de Inves-
timento da Exxon Mobil para depois do próximo ano.

As mexidas nas 
previsões an-
teriores têm 
a Covid-19 
como princi-

pal motivo. Devido à pandemia, a 
gigante americana registou, pela 
primeira vez na história, prejuí-
zos consecutivos nos resultados 
trimestrais, traduzidos em per-
das acumuadas de 1.7 bilião de 
dólares no primeiro semestre de 
2020. Um cenário influenciado 
também pela queda das cotações 
internacionais de combustíveis.

Outro motivo que poderá in-
fluenciar o adiamento do anúncio 
da Decisão Final de Investimento 
da Exxon Mobil, de acordo com o 
Boletim Económico do Moza Ban-
co (que cita analistas internacio-

nais) é o aumento, para o dobro, do 
volume total da dívida da empresa 
ao longo do primeiro semestre de 
2020. Nos primeiros seis meses do 
ano, a dívida da empresa americana 
aumentou em 23 biliões de dólares. 
O acréscimo da dívida justifica-
-se pela manutenção das despesas 
(Opex e Capex) e com pagamentos 
de dividendos aos seus investidores. 

Adicionalmente, no dia 31 de 
Agosto de 2020, a Exxon foi retira-
da do índice Dow Jones Industrial 
Average, onde as suas acções esti-
veram representadas desde 1928. 
Esta evolução deveu-se à redução 
do valor de mercado da Exxon nos 
últimos anos, passando de USD 
500b em 2008 para USD 178b 
actualmente. No geral, o peso da 
indústria energética no índice Dow 

Jones Industrial Average dimi-
nuiu substancialmente entre 2008 
e 2020, passando de 15% para 
apenas 2,5%, respectivamente.

No mesmo mês de Agosto, 
a conjuntura económica global 
manteve-se condicionada pelo 
surto da Covid-19, com o núme-
ro total de casos a superar os 20 

milhões no dia 9. Os EUA man-
têm-se como o país com o maior 
número de casos (mais de 5.5 mi-
lhões) e exibe ainda uma tendência 
ascendente. Seguem-se o Brasil, a 
Índia, a Rússia e a África do Sul. 
Em termos per capita, EUA e 
Brasil ocupam posições cimeiras.

Face aos prejuízos acima men-

cionados e não previamente ante-
cipados, espera-se que a Exxon 
proceda com cortes adicionais, 
nas despesas dos próximos anos, 
entre 10biliões a 15biliões de dó-
lares, apesar de não ter revisto 
em baixa o valor dos seus activos 
em função da queda das cotações 
internacionais de combustíveis.

Anúncio da DFI da Exxon Mobil 
pode ultrapassar 2021

Uma pesquisa 
apresentada na 
sexta-feira, 18 
de Setembro, 
pela docente 

da Universidade Politécnica, Cri-
sália Sabonete, aponta a inclusão 
digital como o principal desafio do 
ensino remoto, para o qual as ins-
tituições tiveram de migrar devido 
à pandemia do novo Coronavírus.

Segundo a pesquisa, intitula-
da “Motivação dos Estudantes do 
Ensino Superior em Tempos de Co-
vid-19: Experiências e Desafios”, 
as dificuldades de acesso à rede de 
internet e à infra-estrutura, no País, 
comprometem o nível de desempe-
nho dos estudantes, havendo registo 
de alguns que anularam a matrícula 
não por problemas financeiros, mas 
por problemas de conectividade da 
internet nas suas áreas de residência.

O outro desafio apontado pela 
pesquisa está ligado à postura dos 
estudantes que apresentam um fraco 
desempenho, o que exige do profes-
sor a adopção de metodologias que 
despertem (no estudante) o interes-
se pelo processo de aprendizagem.

Mais do que adoptar novas 
metodologias, o professor é cha-
mado estimular os estudantes a 
assumirem a sua responsabilidade, 
pois, no fim, os resultados depen-
dem mais dos estudantes do que 
do docente, desde que este último 
cumpra devidamente o seu papel.

“No ensino remoto, o docente 
tem uma responsabilidade acresci-
da. Com efeito, a sua tarefa não é 
apenas a de transmitir conhecimen-
to, mas também a de ensinar o alu-
no a aprender e a de saber se o aluno 
está realmente a aprender”, revela a 
pesquisa, que tinha como objectivo 
avaliar a motivação dos estudan-
tes do ensino superior no processo 
de adaptação ao ensino remoto.

Uma outra constatação da 
pesquisa é que a disponibilidade 
para o diálogo, não deve ser ape-
nas dentro do horário estabelecido 
para a aula, trouxe algum conforto 
e esperança aos estudantes por-
que “sabiam que podiam, junto 
aos docentes, vencer as barreiras 
do distanciamento social diante 
das suas dúvidas e inquietações”.

A autora conclui que, inde-
pendentemente da modalidade de 
ensino (presencial ou remoto), a 
motivação é um factor indispensá-
vel. Só o empenho, o envolvimen-
to e a entrega permitem o alcance 
dos objectivos do estudante. “To-
dos, sem excepção, são capazes de 
aprender. A diferença pode residir 
no ritmo, velocidade de assimila-
ção, materiais, métodos, condições 
pessoais, contexto da aprendiza-
gem, motivações e interesses”.

Crisália Sabonete foi oradora 
da segunda conferência “Celebrar a 
Universidade, Perspectivar o Ensi-
no Superior no Século XXI”, orga-

nizada sexta-feira, 18 de Setembro, 
no âmbito das celebrações dos 25 
anos da Universidade Politécnica.

Para além daquela docente, a 
conferência teve como oradores 
Sueli Saraiva e Pedro Verga Matos, 
docentes da UNILAB-Universi-
dade da Integração Internacional 
da Lusofonia Afro-Brasileira (Bra-
sil) e do ISEG-Instituto Superior 
de Economia e Gestão da Uni-
versidade de Lisboa (Portugal), 
respectivamente. Ambos falaram 
das experiências e dos desafios 
da comunidade académica na im-
plementação do ensino remoto.

Na sua intervenção Sueli Sa-
raiva afirmou que as aulas na UNI-

LAB foram suspensas quinze dias 
após o seu início, em Março, e só 
foram retomadas em Agosto. Entre 
um período e outro, a grande preo-
cupação da Universidade foi a pres-
tação de apoio humano e material 
aos docentes e alunos internacio-
nais da instituição, sobretudo aos 
mais desfavorecidos, alguns dos 
quais recém-chegados ao Brasil.

Alguns dos apoios incluem 
a disponibilização de telefonia 
celular com um pacote de dados 
móveis para internet, esta que, à 
semelhança do que apresentou 
Crisália Sabonete, tem sido o gran-
de “calcanhar de Aquiles” des-
tes tempos; até porque, segundo 

Sueli Saraiva “muitos estudantes 
são provenientes de zonas recôn-
ditas, sem uma rede de internet”.

A docente afirmou ainda que 
não foi possível realizar-se pes-
quisa e extensão na Universidade, 
durante esse período, porque o 
foco eram as pessoas e a sua so-
brevivência. Além disso, na sua 
óptica, os novos tempos exigem 
mudanças nas formas de realizar 
a actividade docente, uma vez que 
o mundo hoje apresenta uma nova 
lógica de abordagem. Os professo-
res passarão a desempenhar outros 
papeis como os de negociador ou 
de colaborador, dado que, algumas 
vezes serão substituídos por víde-
os ou por teleconferências e nesse 
processo, aos alunos devem ser 
estimuladas as capacidades para 
a pesquisa, porque essa passará a 
ser a sua actividade preponderante.

Por seu turno, Pedro Verga 
Matos considerou que, apesar das 
desvantagens (acesso limitado às 
tecnologias, falta de proximidade 
com o professor, dificuldades na 
avaliação individual, entre outras), 
o ensino remoto possui, também, 
inúmeras vantagens, tais como 
a possibilidade de as universida-
des ultrapassarem as limitações 
físicas e geográficas, a adaptabi-
lidade das disponibilidades dos 
estudantes, a facilidade de pes-
quisa, a redução dos custos finan-
ceiros e ambientais, entre outras.

Inclusão digital é principal desafio 
do ensino remoto

 

REVISTO 

Inclusão digital é principal desafio do ensino 
remoto 
 

Uma pesquisa apresentada na sexta-feira, 18 de Setembro, pela docente da Universidade Politécnica, 
Crisália Sabonete, aponta a inclusão digital como o principal desafio do ensino remoto, para o qual as 
instituições tiveram de migrar devido à pandemia do novo Coronavírus. 

Segundo a pesquisa, intitulada “Motivação dos Estudantes do Ensino Superior em Tempos de Covid-19: 
Experiências e Desafios”, as dificuldades de acesso à rede de internet e à infra-estrutura, no País, 
comprometem o nível de desempenho dos estudantes, havendo registo de alguns que anularam a 
matrícula não por problemas financeiros, mas por problemas de conectividade da internet nas suas 
áreas de residência. 
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Há congestionamento de recursos financeiros 
em distritos que hospedam projectos mineiros

Parque vai gerar cerca de 650 
postos de emprego.

elton da Graça 

Vazio legal na ordem das desigualdades económicas e sociais 

Armazéns da Agility

O director dos serviços provinciais de economia e finanças 
em Tete (SPFT) Carlos Comissal admite haver diferença na 
alocação dos orçamentos de investimento para o desenvolvi-
mento dos distritos. Carlos Comissal referiu que no orçamento 
anual de cada distrito existe uma linha de financiamento de-
nominada fundo de desenvolvimento das comunidades (FDC)
que só aparece nos distritos que hospedam projectos mineiros.

Na província de 
Tete por exemplo, 
estão a operar três 
grandes multi-
nacionais nome-

adamente a ICVL, Vale e Jindal. 
Duas das empresas de exploração 
mineira concentram-se no distrito 
de Moatize, zona Este e uma no 
distrito de Marrara, na parte oeste 
da mesma província. Em função 
do investimento e os impactos que 
as comunidades estão expostas de-
vido as operações destas empresas, 
o governo decidiu que parte das 
receitas resultantes da exploração 
mineira devia ser deduzida para o 
desenvolvimento das comunida-
des afectadas pelas explorações 
mineiras. Essa percentagem é de-
nominada por 2.75% e é alocado 
anualmente a secretária distrital 
que por sua vez reúne-se com as 
comunidades para discutir-se so-
bre que projectos sociais a serem 
erguidos para o desenvolvimento 
comunitário. Contudo, em alguns 
distritos circunvizinhos têm sofri-
do impacto das operações minei-
ras, quer através de poeiras que 
são espalhadas quando se fazem 
aos portos ou empreendimentos 
estabelecidos para armazenar seus 
produtos. Vozes que defendem a 
necessidade de se estender o orça-
mento para outros locais começam 
a ecoar e a falta de um dispositivo 
legal para acomodar tais preten-
sões é um desafio. A alocação das 
receitas mineiras para o desenvol-
vimento das comunidades é feita a 

luz da lei de minas (lei 20/2014) e 
também das leis sucessivas, as or-
çamentais, Carlos Comissal  expli-
cou que a lei de minas estabelece a 
colocação dos recursos para o de-
senvolvimento das comunidades, 
resultantes da exploração mineira. 

“As leis orçamentais é que 
materializam esse exercício. Te-
mos essa consignação dos 2.75% 
para o desenvolvimento comuni-
tário” disse sublinhando que em 
cada orçamento anual alocado aos 
distritos hospedeiros de investi-
mentos mineiros, há uma linha já 
especificada para o efeito. Essa 
linha está adstrita a secretária dis-
trital e conta com a participação 
das comunidades. Esse orçamento 
ainda segundo o responsável pelos 
serviços provinciais de economia e 
finanças, na província de Tete tem 
regras próprias e uma delas tem 
que ver com a participação das 
comunidades que é notório através 
dos projectos de desenvolvimento 
estabelecidos naqueles lugares. 
Porém, o desafio que se coloca 
actualmente tem que ver com a 
transparência na aplicação desses 
valores bem como a monitoria 
permanente dos projectos sociais 
de modo que reflictam os anseios 
das comunidades afectadas. “A 
linha de orçamento para o desen-
volvimento das comunidades deve 
ser aplicada para o mesmo efeito 
ou seja não se deve impor as co-
munidades sobre que projectos a 
se erguerem, até porque o orça-
mento é único para uma alocação 

O ministro da In-
dústria e Comér-
cio, Carlos Mes-
quita visitou, na 
semana passada, 

o Parque de Armazéns da Agili-
ty, implantado numa área de 29 
hectares, no distrito de Marra-
cuene, na província de Maputo. 
Trata-se de um investimento or-
çado em 150 milhões de dólares 
norte-americanos e que vai gerar 
cerca de 650 postos de emprego.

O empreendimento, segun-
do o ministro Carlos Mesquita, 
contempla três fases, sendo que 
na primeira já tem investidos 42 
milhões de dólares norte-ameri-
canos e que de acordo com o seu 
plano de desenvolvimento estra-
tégico, poderá ser expandido para 
as zonas centro e norte do país, 
nomeadamente Beira e Nacala.

O parque de armazéns vai 
consolidar a diversidade de tra-
balhos da indústria transfor-
madora, alimentar, vestuário e 
outros bens e ainda uma área 
específica para providenciar ser-
viços diversos que serão presta-
dos dentro do empreendimento.

“Respondendo às orientações 
do Presidente da República, para 
acelerar o processo da industria-
lização no país, para nós como 
Indústria e Comércio, este inves-

timento global vai dar resposta à 
procura que a zona sul, particu-
larmente o grande Maputo está a 
necessitar para fazer-se a consoli-
dação de tudo que é resultado de 
produção num único ponto. Aqui 
será feito o processamento e a dis-
tribuição adequada de forma com-
petitiva para o mercado da cidade 
e província de Maputo. Também 
serão criadas condições para que 
os produtos sejam certificados 
aqui através do Instituto Nacio-
nal de Normalização e Qualidade 
(INNOQ) e que possam ser leva-
dos aos mercados internacionais 
dentro dos padrões exigidos”, re-
feriu o ministro Carlos Mesquita.

Por sua vez, Clávio Macuácua, 
gestor comercial da Agility disse 
que o empreendimento, cuja exe-

cução encontra-se a 95 por cento 
da primeira fase, vai responder 
aos esforços do governo no desen-
volvimento de infra-estruturas.

“A fase subsequente do pro-
jecto terá  um investimento de 
50 milhões de dólares norte-
-americanos, para dar resposta às 
novas necessidades do mercado 
no que diz respeito às infra-es-
truturas. É importante começar-
mos a pensar que a partir deste 
ponto é possível exportar para 
vários pontos ou países ao nível 
do Médio Oriente e igualmente 
para a Europa”, explicou o ges-
tor Comercial, Clávio Macuácua.

É de salientar que, o em-
preendimento está localizado 
a aproximadamente 18 quiló-
metros do Porto de Maputo.

específica” rematou a fonte acres-
centando que o governo nunca se 
eximiu de outros projectos sociais 

devido a existência de um investi-
mento mineiro numa dada região 
e justifica: esta linha é destinada 
para aquelas comunidades porque 
elas sofrem impactos directos das 
operações mineiras. Contudo, face 
a onda de críticas segundo as quais 
os 2.75% expõe desigualdades 
económicas e sociais dentro do 
mesmo distrito, Comissal reco-
nhece essas disparidades e aponta 
para a falta de um dispositivo legal 
que permita estender os benefícios 
sociais as zonas cujos impactos 
são de menor proporção. A títu-
lo de exemplo apontou Comissal 
que no distrito de Moatize há co-
munidades circunvizinhas que so-
frem dos impactos das operações 
das empresas mineiras. Contudo, 
mesmo havendo vontade da parte 
do governo e as empresas nada 
se pode fazer para o desconges-
tionamento dos projectos sociais 
a uma determinada comunidade. 

“Os benefícios dos 2.75% 

continuam amarrados as comuni-
dades reassentadas que vezes sem 
conta negam estender os mesmos 
às outras localidades que sofrem 
os impactos negativos dos pro-
jectos como as poeiras e polui-
ção sonora. Precisamos de força 
para que possamos agir” disse 

Em caso de queda do inves-
timento mineiro. Como ficam as 
comunidades? Carlos Comissal 
admite que tais fundos resultam 
da arrecadação das receitas so-
bre produção.Neste momento 
em de pandemia há oscilações 
no mercado internacional as re-
ceitas poderão reduzir. Muito 
embora haja uma tendência de 
em alguns distritos aumentar. 
Por exemplo apontou Comissá-
rio ssal que há anos as receitas 
deduzidas sobre o imposto de 
produção rondavam entre os sete 
milhões, isto no distrito de Moa-
tize. Actualmente, as receitas en-
contram-se nos cinquenta milhões.

Quinta-feira, 31 de Setembro de 202018 |  zambeze  



| eConoMia|

SERNIC desmantela suposta rede de roubo de 
viaturas e falsificação de diversos documentos

Kelly Mwenda

Junta Militar ataca e 
mata em Dombe

OJM capacita jovens em matéria 
de liderança e patriotismo

Celebrações do dia das Forças Armadas 

 O Serviço Nacional de Investigação Criminal 
em Manica, no Centro de Moçambique, recuperou qua-
tro viaturas supostamente roubadas na província de Ma-
puto. Em conexão com o caso, três cidadãos nacionais 
encontram-se detidos, pois para além de subtração de via-
turas são igualmente suspeitos de falsificar diversos do-
cumentos e adulterar as características de automóveis. 

A recuperação das 
viaturas aconte-
ce numa altura 
em que o SER-
NIC em Manica 

lançou recentemente uma cam-
panha denominada “Volta para 
casa”, que visa apreender bens 
roubados e procede à devida 
devolução, considerando que 
Manica tem sido corredor de 
supostos ladrões de automóveis. 

 Para além das quatro 
viaturas, o SERNIC apreen-
deu igualmente mais de trinta 
livretes, cópias de bilhetes de 
identidade e um número consi-
derável de declaração de com-
pra e venda de automóveis su-
postamente falsificados pelos 
cidadãos que se encontram sob 
custódia policial em Manica. 

 Trata-se de cidadãos 
de idades compreendidas entre 
os 23 e 38 anos de idade, que, 
segundo os mesmos, residem 
permanentemente em Chimoio.

Segundo o porta-voz do SER-

NIC em Manica, Amedy Bula-
cho, são cidadãos provenientes da 
província de Maputo, pertencen-
tes a uma suposta rede de roubo 
de automóveis e falsificação de 
documentos para posterior venda 
nas zonas Centro e Norte do país. 

 “Esses indivíduos são 
provenientes da província de 
Maputo e simplesmente pas-
sam por esta província no mer-
cado negro e por fim voltam. A 
província de Manica é um dos 
corredores onde os mesmos 
passam e o SERNIC ao nível 
da província de Manica está a 
fazer um trabalho permanen-
te no sentido de localizá-los e 
responsabilizá-los, sendo que o 
SERNIC apela a toda a popu-
lação a abster-se desse tipo de 
actos”, explica Amedy Bulacho. 

 Considerando que se 
trata de uma rede que se dedica 
a roubo de viaturas, o porta-voz 
do SERNIC explica que investi-
gações correm de modo a iden-
tificar outros integrantes desta 

suposta organização criminosa.
Entretanto, os suspeitos na 

posse do SERNIC negam todas 
as acusações que pesam sobre 
eles, explicando não saber de 
nada sobre o caso. “Dizem que 
estou envolvido no roubo, mas 
eu não sei de onde saem os car-
ros, eu sou daqui de Chimoio e 
eles são de Maputo. Eu não rou-
bo carro, não sei nem Maputo 
conheço, apenas sou estudante e 
comerciante de pneus”, explicou 
Joãozinho, um dos suspeitos. 

Igualmente, o suposto cabe-
cilha do grupo diz não saber do 
sucedido. “Eles dizem que rou-
bo carro, mas eu não confirmo 
nada, é esperar o trabalho da Po-
lícia, eu não tenho nenhuma nota 
de acusação; a Polícia ainda não 
sentou comigo para me acusar 
de alguma coisa, não que eu seja 
ladrão de carros, enquanto não 

Homens armados 
pertencentes a 
autoproclamada 
junta militar das 
Renamo ataca-

ram quatro autocarros ao lon-
go da Estrada Nacional número 
260, no posto administrativo de 
Dombe, distrito de Sussunden-
ga, província central de Manica, 
tendo causado dois óbitos e cin-
co feridos entre ligeiros e graves. 

O ataque ocorreu na tarde 
do passado Domingo, na entra-
da do posto administrativo de 
Dombe, ponde os homens ar-
mados comandados pelo Maria-
no Nhongo abriram fogo contra 
quatro autocarros, dos quais uns 
rumavam em direcção a Dom-
be e outros no sentido contrário. 

A polícia da República de 
Moçambique em Manica afirma 
que investigações correm com 
vista a neutralizar os homens 
armados para que sejam res-
ponsabilizados criminalmente 
pelos actos por eles cometidos. 

O porta-voz do comando pro-
vincial da PRM em Manica, Ma-
teus Mindú explica em conferên-
cia de Imprensa que está reposta 
a livre circulação de pessoas e 
bens na N260, como também a 
vida normal da população do 
posto administrativo de Dombe. 

“Um grupo de homens ar-
mados que se presume serem da 
autoproclamada junta militar da 
Renamo atacou quatro autocross, 
tendo causado dois óbitos no local 
e cinco feridos graves, estes que 
foram levados de imediato ao hos-
pital provincial, neste momento a 
policia em toda província de Ma-
nica lançou as suas linhas opera-
tivas e trabalhamos no sentido de 
identificar, neutralizar e responsa-

bilizar criminalmente os autores 
desses ataques”, afirma Mindú. 

Entretanto o hospital provin-
cial de Chimoio confirma a en-
trada de quatro vítimas do ataque 
armado, dos quais dois em estado 
grave e os restantes com feri-
mentos corporais ligeiros, e dos 
pacientes, constam duas crianças 
e os remanescentes são adultos. 

O técnico de cirurgia ao nível 
do hospital provincial de Chimoio, 
Adelino Fernandes afirma que os 
pacientes que deram a entrada na 
unidade sanitária não possuem fe-
ridas causadas por arma de fogo.

“Confirmo, recebemos qua-
tro vítimas, todas com feridas por 
armas de fogo, entre eles duas 
crianças, uma de 10 e outra de 
14 anos, dos quatro, dois graves, 
sendo essas duas menores, por 
gravidades dessas duas menores, 
uma foi transferida para hospital 
central d Beira e uma sob cuida-
do aqui no hospital provincial de 
Chimoio, dos dois adultos, são 
ligeiros entre eles um homem 
já demos alta e a uma senho-
ra sob cuidados hospitalares”, 
explicou Adelino Fernandes. 

Kelly Mwenda

A Organização da Juventude 
Moçambicana (OJM), braço ju-
venil do Partido Frelimo, ao nível 
da Cidade de Maputo está a capa-
citar jovens de diferentes bairros, 
filiados naquela organização, em 
matéria de liderança e patrio-
tismo. No leque dos conteúdos 
ministrados na palestra, consta 
igualmente, o tema sobre neces-
sidade de se fortificar a sensibili-
zação da sociedade na luta con-
tra a pandemia da COVID-19. 

Na ocasião, António Mahu-
mane, Secretário da OJM ao 
nível da Cidade de Maputo, en-
corajou a iniciativa de capacita-
ção e fortalecimento das bases 
com vista a responder as neces-
sidades do país perante desa-
fio da luta contra a COVID-19. 

Disse que, cada um dos par-
ticipantes naquela formação irá 
passar um pouco da sua experiên-

cia para o outro, e juntos coesos 
produzirão resultados melhores.

“Vivemos um novo normal 
naturalmente todos precisamos 
aprender e reaprender e nos rein-
ventar para defender o nosso 
solo pátrio. E naturalmente isso 
só pode acontecer com recurso a 
essas capacitações. Encorajamos 
a todos os jovens para que a ní-
vel local façam réplica do que se 
aprendeu nesta formação”, disse.

Segundo Mahumane, a ju-
ventude da Frelimo deve es-
tar imbuída pelo espírito de 
liderança e de transformação 
de acordo com a realidade de 
cada momento e estar sempre 
presente no comité de círcu-
lo, no distrito e em todo o lado. 

Por seu turno, Maria Maria-
na, Primeira Secretária do parti-
do Frelimo ao nível do Distrito 
Municipal Lhamankulu, onde 

teve lugar o evento, assumiu que 
a capacitação vai fortalecer as 
actividades que o partido Freli-
mo ao nível do Distrito Muni-
cipal Lhamankulu vem levando 
a cabo no âmbito da luta contra 
a pandemia do Coronavírus. 

“Temos acompanhado 
que nos últimos dias, a cama-
da jovem é o grupo que não 
está a cumprir com as medidas 
de prevenção da COVID-19, 
pelo que a capacitação veio a 
calhar porque está direciona-
da para esta camada” disse. 

Destacou, igualmente, o 
facto de a Cidade de Maputo 
estar a contribuir com o maior 
número de casos positivos e 
de mortes pela COVID-19, 
sendo que, infelizmente, esta 
urbe está no nível de transmis-
são comunitária desta doença, 
o que preocupa a sociedade.

se prove o crime não têm que 
me chamar de nomes”, disse. 

Refira-se que na presente 

semana, a Polícia da República 
de Moçambique em Manica re-
teve e aconselhou mais de cem 
cidadãos na cidade de Chimoio 
que não portavam máscaras de 
protecção facial, em trabalho 
de fiscalização das medidas de 
prevenção da nova pandemia da 
Covid-19 nesta parcela do país. 

Trata-se duma operação em-
preendida pela PRM juntamente 
com a Polícia Municipal de Chi-
moio, que tinha como objectivo 
consciencializar os cidadãos so-
bre o uso constante e correcto da 
máscara na via pública para evi-
tar a propagação do novo coro-
navírus na província de Manica.  
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Seis clubes aderem ao processo 
de licenciamento

O Costa do Sol de-
tectou dois casos 
positivos da CO-
VID-19 no seio 
do seu plantel e 

por via disso é forçado a inter-
romper os treinos da equipa prin-
cipal de futebol que vinha reali-
zando há mais de um mês e meio.

O facto foi dado a conhecer 
num comunicado publicado na 
página oficial do clube no Fa-
cebook, com o seguinte teor:

“O CD Costa do Sol infor-
ma que  interrompe de imedia-
to os treinos devido a 2 casos 

positivos da Covid-19. De sa-
lientar que estamos a seguir o 
protocolo das unidades sanitá-
rias para o controle do mesmo. 
Acrescentamos que os elemen-
tos estão em isolamento domi-
ciliário e que o restante  grupo 
vai seguir para novos testes.”

Referira-se que os “cana-
rinhos” realizaram testes de 
despiste a Covida-19 antes do 
arranque dos treinos e os seus 
jogadores que estão na Selec-
ção Nacional de Futebol foram 
no domingo último submetidos 
a novos testes. (LANCEMZ) 

Costa do Sol com dois casos 
positivos da COVID-19

PR felicita “Tanucha” pela nomeação para 
as melhores 12 basquetebolistas de África

Cinco poderão ficar fora do Moçambola

Mais seis clubes aderiram ao processo de licencia-
mento cujo prazo de submissão de documentos termi-
nou na última sexta-feira, 25 de Setembro, data fixa-
da para a entrega dos requisitos necessários para que 
se atribua a licença que permite a participação no Mo-
çambola, a principal competição futebolística do país.  

Segundo a Comissão 
de Licenciamento de 
Clubes, adstrita à Fe-
deração Mocambica-
na de Futebol, com a 

e recepção da documentação de 
mais seis clubes, sobe para nove 
o número de clubes que aderiram 
ao processo em tempo útil, ou 
seja dentro dos prazos fixados.

Estes clubes juntam-se ao 
Ferroviário da Beira, Associação 
Bkack Bulls e Liga Desportiva 
de Maputo que há meses con-
cluíram com êxito o processo 
de licenciamento, estando ad-
mitidos para participar no Mo-
çambola deste ano, cuja data de 
arranque ainda é desconhecida. 

Neste momento apenas 
nove clubes estão “na calha” 

para a disputa do principal cam-
peonato de futebol do país, 
sendo que cinco poderão estar 
fora da prova, caso os regula-
mentos sejam seguidos à risca.

Quais as colectividades que 
poderão ter se juntado aos três 

clubes que já tem a licença?

Para além dos três clubes que 
já receberam a licença, acredita-
-se que o Costa do Sol e União 
Desportiva do Songo (devido a 
participação nas Afrotaças), Fer-
roviário de Maputo (que tinha 
o processo já adiantado), ENH 
de Vilankulo (cujo presidente 
deixou-se fotografar junta à sede 
da FMF na última sexta-feira 
após entrega dos documentos) 

sejam quatro dos seis clubes 
que já aderiram ao processo. 

O Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, felicita a 
basquetebolista moçambicana 
Leia Dongue “Tanucha” pela 
sua nomeação como uma das 
12 melhores da modalidade, a 
nível do continente africano.

Segundo o Presidente mo-
çambicano, o feito alcançado 
por aquela que é para muitos 
a melhor basquetebolista mo-
çambicana da actualidade é 
uma demonstração de que com 
trabalho árduo somos capa-
zes de alcançar grandes metas.

“Tomamos conhecimen-
to, com emoção e orgulho, da 

nomeação de Leia Dongue, 
atleta da Selecção Nacional 
de Basquetebol Feminino, 
como uma das doze melho-
res basquetistas do continente 
africano”, começou por di-
zer o estadista moçambicano 
através de um comunicado re-
cebido pela nossa Redacção.

Filipe Nyusi acrescenta 
que este facto ocorre no mo-
mento em que celebramos os 
20 anos da consagração de 
Maria de Lurdes Mutola como 
Campeã Olímpica em atletis-
mo, na categoria dos 800 me-
tros, o que tanto nos dignifica 

e honra como moçambicanos.
“Quero, por isso, servir-me 

deste ensejo para felicitar a nos-
sa compatriota pelo feito e pela 
brilhante carreira desportiva, 
bem como a todos os moçam-
bicanos que se esmeram para 
elevar bem alto a nossa ban-
deira e identidade”, disse o PR.

“Esta proeza da nossa 
compatriota constitui mais 
um motivo para nos unirmos, 
ainda mais, como nação que 
se ergue com a contribuição 
de cada um dos seus filhos, 
sobretudo da mulher moçam-
bicana emancipada”, concluiu.

Dúvidas persistem quanto 
ao Desportivo Maputo, Textá-
frica do Chimoio, Ferroviário 
de Nampula, Incomáti de Xi-
navane, Ferroviário de Naca-
la, Ferroviário de Lichinga e 
Matchedje de Mocuba em re-
lação anotação de terem com-

pletado ou não o processo de 
adesão e entrega de documen-
tação para o licenciamento. 

A 2 de Outubro,  FMF irá dar 
a conhecer os nomes dos clubes 
apurados para receberem a licen-
ça que os habilita a participarem 
no Moçambola. (LANCEMZ) 
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Comercial

Quinito Todo avança com renúncia 
à Presidência do Textáfrica

Joaquim Todo Júnior, ou simplesmente Quinito Todo, e todo 
seu elenco, vai avançar com a renúncia ao cargo de Presidente 
do Grupo Desportivo e Recreativo Textáfrica do Chimoio, se-
gundo avança o site Olho Clínico, notícia que foi confirmada 
ao LanceMZ pelo visado. Num breve contacto telefónico a com 
a nossa Redacção, Todo referiu que a carta de demissão será 
apresentada na próxima sexta-feira ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral dos “fabris do planalto” de Chimoio.   

Segundo Todo esta 
posição está relacio-
nada com o clima 
de tensão e pres-
são porque a sua 

direcção tem passado, apesar 
do trabalho de marketing que 
tem desenvolvido para resga-
tar o clube, o primeiro campeão 
nacional pós-independência.

Da mensagem de chamada de 
atenção à acusação de estar por 
detrás da instabilidade no GDM 

Recentemente Quinito Todo 
distribuiu uma mensagem em 
que dava conta que estava aber-
to para deixar o cargo para quem 
se achasse em condições de 
conduzir os destinos do clube. 

Na referida missiva, Todo 
fazia referência ao facto de a sua 
Direcção ter trabalhado para o 
crescimento no número de só-
cios de 37 para 226, e anunciava 
que está marcada para o dia 30 
de Novembro a Assembleia Ge-
ral do Textafrica do Chimoio  e 
como agenda está a discussão 

do relatório de contas e activi-
dades referente ao ano 2020.

Na mensagem Quinito dizia 
ainda: “Atenção se estiver alguém 
interessado em candidatar-se para 
o Textáfrica  ou se tiver alguém 
interessado em ser presidente do 
Textafrica com melhor projec-
to pode meter a sua candidatu-
ra à mesa da assembleia geral”.

Ainda sim, Quinito dizia que 
“eu e os meus colegas de Di-
reção estamos felizes com este 
novo desafio e pelo facto de o 
Textáfrica ser um clube grande, 
temos que ter humildade de dar 
espaço a quem se sente que pode 
dar e fazer melhor pelo Textafri-
ca primeiro campeão Nacional.” 

Recordar que há duas sema-
nas, Artur Comboio apresentou 
a demissão do cargo de treinador 
dos “fabris do planalto”, devido a 
falará de pagamento de salários a 
equipa técnica e jogadores, alguns 
dos quais rumaram ao Incomáti 
de Xinavane. Refira-se que na 
última semana, Quinito Todo foi 
associado ao movimento de con-
testação à Direcção do Despor- tivo Maputo que culminou com a demissão de Inácio Bernardo. Quando confrontado com 

este facto, Todo desmentiu e disse 
estar concentrado no projecto de 
resgate do Textáfrica do Chimoio, 
não dando a entender que tinha 
pretensão de apresentar a demis-
são da presidência do clube da 
província de Manica. Há três anos, 
Quinito Todo já havia manifesta-
do a pretensão de se candidatar à 
presidência do Grupo Desportivo 
Maputo, o que não avançou pelo 
facto de os sócios não terem con-
cordado com a ideia, pelo facto 
de o jovem ter poucos anos como 
sócio do clube. (LANCEMZ).
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Mussassa nGuenHa

A Casa de Ferro, cartão-de-visita da cidade de Mapu-
to, vai passar a acolher, com regularidade, manifestações 
artísticas de todos fazedores de artes residentes no país. 

A novidade foi 
avançada na se-
mana finda pela 
Ministra da Cul-
tura e Turismo, 

Eldevina Materula, quando da 
inauguração da exposição de 
pintura e escultura dos estu-
dantes do Instituto Superior 
de Artes e Cultura - ISArC, 
alusivo à semana do Turismo. 

Falando na cerimónia de 
inauguração, Eldevina Mate-
rula explicou que, doravante, 
o espaço passa a ser palco de 
divulgação de trabalhos dos fa-
zedores das artes e da cultura.

A referida exposição dos es-
tudantes do ISAR marca o início 
de uma nova utilidade  da Casa 
de Ferro, que conjuga a Cultura 
e o Turismo no mesmo espaço. 

“Os apoios que damos aos 
artistas consistem em disponi-

bilizar gratuitamente o espa-
ço interior e exterior da Casa 
de Ferro, a fim de exporem os 
seus trabalhos. Pretendemos 
que a Casa de Ferro seja uma 
referência internacional, que 
chame atenção não somente 
pelo seu valor arquitectóni-
co e patrimonial, mas sobre-
tudo pelo conteúdo do que 
será exposto”, disse Materula.

Segundo a mesma gover-
nante, pretende-se que a Casa 
de Ferro não seja um ninho de 
promoção das artes e da cul-
tura, mas “também a casa do 
turista, ou seja, o cartão-de-
-visita da capital e do País”. 

Por seu turno, o Direc-
tor do Instituto Superior das 
Artes e Cultura (ISArC), 
Filimone Meigos disse na 
ocasião que é uma boa opor-
tunidade para se optimizar 

a centralidade das infra-es-
truturas e espaços turísticos 
na zona da baixa da cidade.

“Temos esta centralidade 
conjugada à intenção do Mi-
nistério da Cultura e Turismo, 
de juntar actos de cultura e 
turismo na Casa de Ferro. Eu 
acho isso bom e muito impor-
tante institucionalmente, pelo 
facto de se ter começado pelo 
ISArC. Esta exposição esta-
rá patente por um mês e, de-
pois, teremos outra exposição 
mais substancial. Nesse senti-
do é bom”, observou Meigos. 

Desse modo, a Casa de 
Ferro passa a estar aberta a 
todas manifestações artístico-
-culturais e a todos artistas 
moçambicanos e estrangeiros 
residentes em Moçambique, 
que queiram promover seus 
trabalhos e fazer intercâmbio. 

Segundo apuramos ainda 
no local, O Ministério da Cul-
tura e Turismo vai brevemente, 
anunciar as plataformas e re-
gras básicas para que os artis-
tas possam ter acesso ao espaço.

Casa de Ferro passa a ser “ninho” das artes

Norek Red - pseudónimo de Kheron-Hapuch de Esperança Nhabomba, 
24 anos, residente na Cidade de Maputo, sociólogo e escritor.

Bom, eu estou in-
clinado na arte de 
escrever, isto é, 
a literatura, ten-
do tido uma ten-

dência desde muito cedo para 
a poesia, embora às vezes es-
creva também contos e breves 
histórias. Bom, não vou falar 
exclusivamente da poesia, mas 
da literatura em si. A literatura 
enquanto uma área artística tem 
grande importância nos dias 
modernos, porque é em parte 
através dela e nela que busca-
mos a ideia do que somos, em 
torno dela moldamos a nossa 
identidade, através dela comba-
temos, protestamos, etc. É uma 
área que considero ambiciosa 
por ser através dela onde ou-
tras artes ganham corpo, como 
é o exemplo da Sétima Arte, o 
cinema onde antes de contem-
plarmos de forma audiovisual 
passa por um roteirista, que em 
parte podemos e devemos con-
siderar como escritor; podía-
mos também citar o exemplo da 
música, onde muitas das regras 
da poesia como rimas, métrica 
são aplicadas. Entre outros tan-
tos exemplos, onde de alguma 
forma a literatura se encerra”.

Norek afirma que não sabe 
ao certo quando começa a fazer 
ou escrever poemas. “Muitos 

têm um histórico onde o início 
do interesse começou na es-
cola, em concursos ou através 
de influências de professores 
da língua portuguesa. Comigo 
aconteceu de forma diferente, 
não tive exactamente um marco 
histórico por assim dizer. Creio 
que algo que terá se calhar me 
impelido para a literatura foi o 
facto de ter crescido no meio 
de livros, muitos livros. Desde 
muito cedo sempre gostei de 
ler, de entrar em mundos imagi-
nários através desse exercício.  

Talvez a ideia de que eu 
mesmo pudesse criar meus 
mundos, moldar minhas ideias 
tenha sido o gatilho para co-
meçar a ter interesse em es-
crever”, frisou o jovem artista.

Norek diz que enfrentou 
muitos desafios ao longo do seu 
percurso como poeta, “Bom, 
como deve-se esperar, foram 
muitos desafios, aliás, trilhar a 
vereda da literatura é sempre 
um desafio diário. Dentre eles 
melhorar, construir seu espa-
ço, construir seu estilo e sua 
identidade, lançar uma obra”. 

Aos 20 anos lança a sua obra 
intitulada “Lírica Gramática”, 
lançada em 2015. Participou de 
alguns eventos culturais, como 
é o caso da UCCLA, a nível in-
ternacional, e ganhou o Prémio 

de Literatura da Fundação Fer-
nando Leite Couto, em 2015.

“Faria mais sentido se dis-
sesse que um dos maiores de-
safios foi ter conseguido lançar 
uma obra antes dos 20 anos. 
Mas não direi, pois não foi na 
época algo que eu buscasse. 
Em vez disso prefiro dizer que 
um dos maiores desafios que 
continua sendo até então foi e 
é construir um estilo próprio e 
dar às minhas obras um pou-
co da minha alma. Melhorar 
é para mim um dos maiores 
desafios até então, pois a mi-
nha crença é de que a poesia 
em particular deve achar um 
meio-termo entre o leve e o 
pesado, algo análogo a uma 
bailarina de balet que tem de 
suportar o seu peso e simulta-

neamente fazer movimentos 
leves e graciosos. É aí onde 
pretendo chegar e esse é ainda 
o meu desafio e minha meta”.

Norek cria o tautoindriso
“O tautoindriso poéti-

co idealizei e criei em 2015, 
aglutinando dois estilos já pré-
-existentes: o tautograma, um 
estilo que consiste na elabora-
ção de um texto iniciando todas 
as palavras com a mesma letra, 
e o indriso, um estilo também 
relativamente novo criado pelo 
espanhol Isidro Iturat, que seria 
uma versão dos convencionais 
sonetos só que de forma frag-
mentada. Isto é, ao invés de 
14 versos divididos em duas 
quadras e dois tercetos, os 
Indrisos apresentam uma es-
trutura de dois tercetos e dois 
monósticos. Criei o estilo por-
que sempre pensei que a arte 
sempre se tratou de criar e 
reinventar e também para pro-
var que como africanos e/ou 
moçambicanos temos capaci-
dade de criar ou recriar a arte 
com esforço e dedicação”- 
compartilha o jovem artista.

Norek: “Eis aí um exemplo”:
Norek: (Tautoin-

driso de 2 Sistoles)
T A U T O I N D R I -

SO AO DESESPERO
Passo pela porta,

Pelo pranto,
Paro, penso, planto...
Protesto, pranteio; 
Procuro paraísos,
Peregrino por passagens,
Penduro-me pelo pescoço
Perco-me! . . .NorekRed
In (Poemas 

em Tautoindriso)
Após uma breve exposi-

ção do Tautoindriso, Norek 
deixa um conselho e apelo a 
todos os amantes da cultura, 
bem como aos que pretendem 
um dia entrar para esta vida.

“Bom, que em primeiro 
não é algo tão fácil quanto 
aparenta, requer dedicação e 
força de vontade de melho-
rar dia após dia. No entanto, 
desistir não é uma opção se 
recebeu realmente o chama-
do da arte, seja ela qual for”.

“Um último conselho para 
quem está iniciando na litera-
tura agora é sempre suspeitar 
o que escreve, e não cair na ar-
madilha daquilo que chamo de 
síndrome de narciso, que nada 
mais é do que apaixonar-se 
pela própria imagem reflecti-
da na obra, fazendo com que 
as suas imperfeições sejam 
apagadas e consequentemen-
te tornando o seu desenvolvi-
mento estático”- afirma Norek.

Silvino Miranda

Revisto/cipo 
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Música electrónica marca reabertura 
ao público da FFLC

Ao fim de cinco meses de uma agenda cultural on-
-line, a Fundação Fernando Leite Couto realizou, na noite 
da última Quinta-feira (24), o primeiro espectáculo aber-
to ao público, desde que foi proibida a realização des-
te tipo de eventos, há sensivelmente seis meses, aquan-
do do decreto do primeiro Estado de Emergência no país. 

O show aconteceu 
no início de uma 
noite fresca. Os 
cerca de 25°C 
que se faziam 

sentir na Cidade das Acácias 
untavam, levemente, a pele dos 
que acorreram à FFLC, para 
ver de perto o espectáculo de 
lançamento do álbum “Plafon-
ddienst”, do beatmaker mo-
çambicano, Nandele Maguni. 

Trata-se de um total de 9 
faixas, cujos títulos seguem a 
numeração em Makonde (de 
um a nove), no qual Nandele,  
com a colaboração de Roberto 
Chitsonzo Jr. (na guitarra e te-
clados), nos  traz um misto de 
sons de ambiente, gravados em 
países por onde o músico pas-
sou nos últimos três anos, num 
estilo electrónico alternativo. 

O termo “Plafonddienst” é 
um termo holandês cuja tradu-
ção literal significa “rotina de 
olhar para o tecto em noites de 
insónias” e abarca uma reflexão 
profunda que marca essa con-
versa interna nas inquietações 
por detrás da falta de sono. 
Um fenómeno que o músico 
e, também, produtor acredita 
que estejamos todos a viver.  

Este trabalho, que sai em 
cassete, nos formatos físico e 
digital, explora vários subgé-
neros de música electrónica, 
como o Noise, Glitches, Am-
bient Música, Synth, Wave, 
Techno, Math Rock, Hip-
-hop, Lofi e Música Tribal.

 

Público deslumbrado

Em palco, Nandele operava 
a mesa de som com a mesma 
destreza que um curandeiro o 
faz às suas conchas. Era tan-
to gosto e prazer que, a dada 
altura, pareceu que o artista 
estivesse num universo para-
lelo (onde só existiam ele, a 
aparelhagem e o som que de lá 
emergia), ao que os presentes 
respondiam acenando as cabe-
ças, como a única e melhor for-
ma de exteriorizar a satisfação. 

O som intenso e penetran-
te de Nandele mesclava-se, 
engenhosamente, ao teclado 
e guitarra de Roberto Chit-
sonzo Jr, criando uma outra 

atmosfera, a outra dimensão 
planetária, na qual Nande-
le acredita ser posivel che-
gar através da sua música. 

Houve, também, mo-
mento para lançar um olhar 
sobre a actualidade de Mo-
çambique e do mundo.

No final de cada apresen-
tação, o artista levava o pú-
blico a uma reflexão em torno 
dos principais problemas que 
apoquentam o país, nomea-
damente: os ataques de Cabo 
Delgado e no centro do país. 

Nandele dedicou um dos te-
mas do álbum às incidências do 
terrorismo no norte de Moçam-
bique, manifestando temor à 
possibilidade do facto das pró-
ximas gerações não conhecerem 
as belezas de Cabo-Delgado.

Um Momento de vários 
sentimentos

Na entrada da Fundação, as 
mudanças não passaram des-
percebidas. A instituição reabriu 
para o público, mas assumiu 
uma nova postura, com o obje-
tivo de evitar a propagação da 
Covid-19.  Além do facto de o 
uso da máscara e desinfecção 
das mãos, bem como do cal-
çado, ser de carácter obrigató-
rio, os visitantes são postos na 
mira de uma pistola termomé-

trica, para a medição da tem-
peratura corporal. No interior, 
há marcas pelo chão a indicar 
a distância recomendável en-
tre as pessoas, o que acontece, 
igualmente, em relação aos 

assentos, que estão separados 
a uma distância de duas cadei-
ras vazias entre duas ocupadas.

Diante desta situação, 
Nandele Maguni descreveu o 
concerto como sendo “um mo-
mento de vários sentimentos”, 
uma vez que “estamos todos 
em casa, a seguir as medidas 
de segurança”, desabafou o ar-
tista, acrescentando que “eu, 
pessoalmente, já não sei o 
que é estar com pessoas, num 
sítio onde há muita gente”. 

O músico anotou que ale-
gra-se pelo facto de, apesar 
de se estar a viver num “Novo 
Normal”, ainda haja pessoas 
interessadas em assistir espec-
táculos de música ao vivo. “Há 
crises de todos os géneros, prin-
cipalmente o financeiro, quan-
do se trata das artes, porque já 
não podiam fazer espectáculos. 
Uma vez que liberaram esta 
parte, há que agradecer mui-
to e fazermos isso com todo o 
cuidado possível”, explicou. 

Maguni detalhou, ainda, 
que “as músicas não têm títu-
los por si, os títulos das mú-
sicas partem de 1 a 9, mas em 
Makonde. É mais para as pes-
soas terem uma conexão mais 
pessoal com as músicas e elas 
próprias darem os seus pró-
prios princípios e significados. 
É como se fosse um quadro”.

 

Uma via mais ambiente

“Plafonddienst” nasce de 
influências sonoras colhidas 
nos últimos três anos. Para 
o efeito, Maguni captou am-
bientes de diferentes geogra-

fias no mundo, incluindo o 
nosso país. Um feito que não 
é regular na nossa sociedade. 

“Eu faço música electrónica, 
um estilo internacional. Com os 
ambientes que fui implemen-
tando nas músicas, dei mais 
localização. É uma questão de 
dar uma identidade à música”, 
esclareceu o artista, deixando 
claro que, com a sua versatili-
dade, Roberto Chitsondzo Jr., 
o seu companheiro nesta via-
gem, desempenhou um papel 
importante nesta empreitada: 
“ele é que tempera ainda mais 
as músicas e dá mais dinâmica”. 

Deste casamento com Nan-
dele Maguni, Roberto Chit-
sondzo Jr. destaca que o seu 
maior ganho é o aprendizado. 

“ Foi um desafio, para 
mim, porque eu nunca tinha 
feito um trabalho do género, 
apesar de que eu escuto mú-
sica electrónica”, descreveu. 

Tive que me esforçar, 
prossegue, para criar um ou-
tro tipo vvs, dentro daquilo 
que estou acostumado a fazer. 

Chitsondzo recorda que a 
Covid-19 foi uma das barreiras 
que impuseram dificuldades 
durante o processo de produ-
ção do álbum. “Tive que criar 
mecanismos próprios”, vincou. 
Roberto Chitsonzo Jr. narrou 
que “Mesmo estando na mes-

ma cidade, não podíamos nos 
encontras. Então, ele tinha que 
me enviar as músicas e eu tinha 
que fazer o download, depois 
ficar a ouvir. Gravar em casa, 
que é uma coisa que muitos de 

nós não estamos habituados”.
 

Público sedento

Uma das medidas de relaxa-
mento trazidas pelo decreto do 
Estado Calamidade é a permissão 
da realização de festas e espectá-
culos. Embora com um número 
ainda reduzido, sem esquecer 
a obrigariedade da observância 
do distanciamento social,o uso 
da máscara e demais medidas, o 
facto não só agrada aos artistas 
e instituições que trabalham na 
promoção de eventos, já que po-
derem voltar as suas actividades 
normais, mas também ao público 
que há muito não sente a ener-
gia de um espectáculo ao vivo. 

Para Nandele Maguni, o con-
certo de carácter presencial foi 
oportuno, pois o público já espe-
rou por tempo suficiente “logica-
mente que não teremos controlo 
de cada indivíduo, mas é o que 
nos (artistas) estamos a precisar, 
porque precisamos de trabalhar.”

Por seu turno, a FFLC, enti-
dade organizadora, declarou que 
“o concerto significa o momento 
para a gente respirar um pouco, 
depois de 5 meses a fazer uma 
promoção on-line. Sentimos to-
dos saudades, especialmente os 
artistas, de estar  contacto com o 
público e desta relação humana 
que já se permite que aconteça” .
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Moçambique: razões para uma 
intervenção internacional

jaiMe nogueira pinto 

As aulas   
já 

retomaram

ISFIC

De momento, tudo indica que os recursos mi-
litares e de segurança nacionais não são suficien-
tes para garantir a retoma e manutenção das áre-
as afectadas pelo terrorismo jihadista internacional. 

A crise que se 
vive no Norte 
de Moçambi-
que, com a as-
sustadora pro-

gressão dos elementos jihadistas 
que vão ocupando, com alguma 
continuidade, localidades como 
Mocímboa da Praia, constitui 
uma pesada ameaça para o futuro 
do país. E vem chamar a atenção 
para aquele que continua a ser o 
problema mais grave da África 
subsaariana: o défice de segu-
rança em muitos dos Estados. 

É um círculo vicioso e viciado. 
A pobreza e o subdesenvolvimen-
to de muitas regiões, a persistên-
cia e predominância de vínculos e 
lealdades tribais ou clânicas sobre 
outros vínculos, nomeadamente 
nacionais e estatais, a corrupção 
endémica de algumas burocra-
cias, criam fenómenos que a 
corrente pandemia vem agravar.

A 15 de Setembro, o conti-
nente africano tinha um registo de 
1.360.366 casos e de 32.789 mor-
tos, sendo os países mais atingidos 
em termos de vítimas a África do 
Sul, o Egipto, a Argélia, Marrocos 
e a Nigéria. A lista de contamina-
dos seguia mais ou menos esta or-
dem, mas a Etiópia figurava em 4º 
lugar, com mais de 60 mil casos. 

Para termos uma noção re-
lativa das coisas, a Itália, com 
mais de 35 mil mortos, contava, 
nessa data, com mais vítimas 
do que toda a África. Isto para 
lembrarmos que os flagelos tra-
dicionais de África – a fome e a 
subnutrição, as guerras, a insegu-
rança e outras epidemias, como 
a SIDA, a Malária, o Tifo e a 
Cólera – continuam a matar in-
finitamente mais gente do que a 
Covid. Voltando a Moçambique. 

O problema de insegurança 

que o país apresenta, tem raiz 
numa agressão externa, político-
-religiosa, agravada por fenó-
menos de narcotráfico e outros 
ramos de crime organizado e por 
dissidências tribais. Segundo al-
gumas teorias que podem apare-
cer como conspiratórias mas que 
traduzem uma possível realidade, 
tudo isto pode também estar a ser 
alimentado por interesses econó-
micos, que pretendem adiar ou 
evitar a entrada no mercado de 
um concorrente. Ou seja, a gran-
de riqueza em hidrocarbonetos, 
neste caso no gás natural do off-
-shore de Cabo Delgado, pode 
também estar na raiz da cam-
panha que o país vem sofrendo. 

O Nuno Rogeiro, que estu-
dou as várias fases da agressão e 
do progresso da guerrilha no seu 
livro O Cabo do Medo: o Daesh 
em Moçambique (Junho de 2019-
2020), diz-nos que esta guerra si-
lenciosa já causou milhar e meio 
de mortos, milhares de feridos e 
dezenas de milhares de desloca-
dos e que os números estão em 
escalada. Mas o que também 
ressalta do livro de Rogeiro e de 
uma atenta análise da história do 
conflito é a fragilidade dos cor-
pos de defesa e a consequente 
vulnerabilidade da segurança. 

Da minha ligação ao processo 
de paz e reconciliação nacional 
em Moçambique, lembro-me 
que, mal se concluiu a paz, se 
pôs desde logo a impossibilida-
de de cumprir uma das directivas 
dos Acordos de Roma – criar um 
Exército de 30 mil homens a partir 
das forças militares e dos guerri-
lheiros. E tal não foi possível pois 
não houve, de parte a parte, vo-
luntários suficientes para o fazer. 
Mais tarde, os quadros militares 
superiores oriundos da RENA-

MO foram sendo marginalizados 
ou marginalizaram-se e houve um 
clima de crescente desconfiança. 

Isto em contraste com a situ-
ação em Angola onde, a partir da 
guerra, se daria uma integração 
dos oficiais da UNITA nas FAAS, 
criando confiança entre vencedo-
res e vencidos da guerra civil, ou 
seja, mitigando a desconfiança.

 O presidente Nyusi procurou 
melhorar a situação e conseguiu 
recuperar um bom entendimen-
to com Afonso Dhlakama. Mas 
com a morte brusca do líder 
da RENAMO, com uma cri-
se diabética, e um processo de 
eleição do sucessor que acabou 
contestado, nasceu uma nova 
dissidência na RENAMO, que 
actua agora no centro do país. 

Moçambique está assim a 
braços com uma crise muito séria: 
além dos problemas que a partir de 
2014 começaram a atingir e a des-
gastar a sua boa imagem – como 
o dos chamados empréstimos fan-
tasma –, sofre agora a com a ex-
pansão regional da Pandemia, que 
faz estragos na vizinha África do 
Sul, e o terrorismo jihadista inter-
nacional, que ali encontrou uma 
área vulnerável para ensaiar uma 
penetração na África Austral. 

A estratégia de resposta terá 
de ser de várias ordens. De mo-
mento, tudo indica que os recur-

sos militares e de segurança na-
cionais não são suficientes para 
garantir a retoma e manutenção 
das áreas afectadas. Essa recon-
quista e conservação do terreno 
requer meios humanos e ma-
teriais de vulto, que devem ser 
seguidos e acompanhados por 
uma acção psicossocial junto das 
populações que as traga de volta 
para apoiarem a lei e a ordem. 
Para tal, precisam de segurança, 
isto é, da garantia de que, uma 
vez restituído o poder ao Estado, 
a ordem, a lei e a segurança que 
garantem a normalidade sejam 
repostas – e que não vão ser dei-
xados à sua sorte e sofrer retalia-
ções e vinganças dos terroristas. 

Conseguido isto, é preciso um 
apoio efectivo à melhoria do seu 
quotidiano. Até porque, até agora, 
as populações que sofreram des-
locações forçadas em função dos 
projectos ligados à exploração do 
LNG não parecem ter sido benefi-
ciadas ou sequer compensadas. O 
que não deixas de ser revoltante 
para gente de fracos recursos que 
se vê deixada à sua sorte enquanto 
à sua volta se criam e expandem 
grandes riquezas. E a subversão 
explora sempre estas situações.

 Na ausência ou deficiência 
desta capacidade pública, a tenta-
ção do Estado pode ser confiar às 
companhias privadas a gestão da 

segurança e dos seus interesses, 
isto é, do seu pessoal e dos seus 
limites territoriais de crescente 
exploração. É aquilo a que alguns 
estudiosos chamam “economia 
de enclave”, e que foi comum 
nestas regiões nos tempos co-
loniais, ou até de pré-ocupação 
efectiva. Mas aí a soberania do 
Estado recua e fragmenta-se. 

Finalmente há a solução da 
protecção externa por terceiros, 
regionais ou internacionais. Se 
bem que a Pandemia absorva 
uma parte muito significativa 
da atenção dos Estados, a vida 
tem de continuar e o inimigo 
jihadista tem de ser combatido. 
Do mesmo modo que há várias 
missões internacionais a intervir 
e a ajudar situações deste tipo 
– como no Tchade ou na Repú-
blica Centro Africana –, fazia 
sentido que, quer a nível da re-
gião (SADC), quer a nível in-
ternacional multilateral, dentro 
dum critério de luta antiterroris-
ta global, se pensasse na melhor 
forma de apoiar Moçambique 
e coordenar forças internacio-
nais, regionais, nacionais e a 
própria segurança das empresas 
exploradoras para evitar o caos. 

Nos últimos dias, parece que 
o governo moçambicano formu-
lou um pedido de ajuda a nível 
regional e global. Mas para que 
tudo se passe de acordo com 
as regras e as boas práticas, é 
preciso esclarecer e reprimir os 
actos de violência e violação 
dos direitos humanos das popu-
lações por elementos das for-
ças “estabilizadoras”. Embora 
neste tipo de “guerras sujas” 
seja difícil evitar em absoluto 
casos deste género, os elemen-
tos do Estado ou ao seu serviço 
não podem comportar-se assim 
com as populações. Deste modo, 
não só tornarão mais difíceis os 
apoios, como estarão a lançar o 
seu povo nos braços da guerrilha.
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